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نوشته رومن گاري است که توسط »ScoutTalentThe«متن پیش رو، ترجمه رمانِ کوتاه

.مهدي نسرین به انجام رسیده است

دکتر مهدي نسرین، یکسال پیش در وبالگ فلسفه علم در معرفی کتاب و ماجراي ترجمه آن آورده 

:است

مخصوصوبالگیاثر رومن گري را ترجمه کرده ام و آن را فصل به فصل در» ستاره بازان«رمان 
88دو تا از ناشرهایی که سال . قرار می دهم)/http://stareaters.blogspot.de(رماناین

به سه دلیل سراغ . سراغشان رفتم به دالیل مختلفی از به دست گرفتن کار چاپ کتاب سرباز زدند
–ا که یکی از قهرمانان این داستان چر! سوم تدبیر.دوم تنبلی.اول خرافه. ناشر سوم نمی روم

دیکتاتوري در آمریکاي جنوبی است که اعتقاد دارد استعداد و قدرت واقعی تنها - ژنرال آلمایو
و دیگر . در دست شیطان است و همه هم و غمش این است که با عالیجناب شیطان مالقات کند

د دائم با شخص شیطان می کشیشی است که خود را در جها- دکتر هوروات –قهرمان داستان 
شیطان نه به مثابه یک نماد یا افسانه بلکه به عنوان یک موجود حقیقی که روي زمین راه می . داند
مدبرانه آن است که در این وانفساي جن گیري و جن گیر گیري فعال دنبال مجوز براي این . رود

.کتاب نرویم

http://stareaters.blogspot.de/
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The Talent Scoutزبان انگلیسی و با عنوانبه 1961رومن گري این کتاب را نخست در سال 

Lesبعدها خودش آن را به فرانسه ترجمه کرد و عنوان. به معنی استعدادیاب چاپ کرده بود

Mageurs d'Etoiles را بر آن گذاشته بود که معناي تحت الفظی اش می شود ستاره خواران و

الم سحر، جادو و شعبده بازي را به کاخ یکی آلمایو که مرتبا ستارگان ع: کنایه از دو گروه است

یکی هم بخش بزرگی از مردم کشور . خود دعوت می کند و البته زود از دستشان خسته می شود

آلمایو که دائما در حال جویدن برگ هاي توهم زایی هستند که باعث می شود بیشتر در عالم 

مثل قمارباز و ماشین (الب تري است ستاره باز براي آلمایو توصیف ج. ستارگان باشند تا روي زمین

و با توجه به این که در فارسی براي مصرف کنندگان برخی مواد مخدر هم از فعل باختن ) باز

-به پیشنهاد دکتر ضیا موحد–عنوان نهایی رمان را ) مثل تل باز و اکس باز(استفاده می شود 

.گذاشتمبازانستاره

باز خوانی برخی فصول هستم کم کم روي وبالگ قرار ترجمه تمام شده است ولی چون در حال

می گیرند، طبیعتا این وبالگ هم مثل سایر وبالگ هاي بالگاسپات فیلتر است، بنابراین مزید امتنان 

کار حروفچینی . خواهد بود اگر کسی این فصول را روي یک وبالگ یا سایت فیلتر نشده هم بگذارد

این براي آنهایی که حوصله وبالگ ندارند و . در جریان استدي اف کل کتاب هم .و تهیه نسخه پی

.همه وبالگ ها براي آن ها وبالگ بد است
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مسئول هرگونه شباهت بین قهرمانان رمان و اشخاص حقیقی و حقوقی، ذهن شباهت ساز مرحوم 

.رومن گري و ذهن شباهت یاب خواننده است و هیچ مسئولیتی ذهناً یا قلماً متوجه مترجم نیست

خود کشی کرد چون گویا دیگر کاري در این جهان براي خود متصور 1980رومن گري در سال 

اگر از خواندن رمان لذت بردید براي بهبود . زاد روزش بودمیهشتمچند روز پیش یعنی. نبود

هر چه . وضعیت روح نویسنده در آن جهان و بهبود حساب بانکی مترجم در این جهان دعا کنید

.اوست عمر شما باشدخاك 
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***

اولفصل

که با کمی تشویش ] 1[دکتر هوروات. این که در طی پرواز اتفاق خاصی رخ نداد خیلی مطبوع بود

–آخر اولین باري بود که با یک خط هوایی غیر آمریکایی سفر می کرد –چشم انتظاراین سفر بود 

او همواره یکی . داشته باشند، سریع یاد می گیرندباالجبار اذعان کرد که این مردم اگر فرصتش را

از مدافعین پروپاقرص و پرسروصداي کمک اقتصادي و اخالقی آمریکا به کشورهاي در حال توسعه 

بود، و حال که دیگر عمیقاً متقاعد شده بود همه مخلوقات خداوند بالقوه برابرند، از فرود نرم، 

واپیما، که با انگلیسی عالی نقاط مهم روي زمین را به کیفیت سرویس و غذا و آدابدانی خلبان ه

.مسافران یادآور می شد و آن ها را بادقت از پیشرفت پرواز مطلع می ساخت، مشعوف شده بود

توقف پیش بینی نشده اي در فرودگاه کوچکی در شبه جزیره جنوبی به وقوع پیوست و در آن جا 

چهره قویاً سرخپوستی داشت و لباس ابریشمی قرمز خانم خپل عجیبی سوار هواپیما شد که خطوط 

مهماندار نجواکنان و با احترام توضیح داد که این خانم مادر ژنرال . گل دوزي به تن کرده بود

است که براي دیدار پسرش به طور معمول هر سال به پایتخت می رود، و چون مسافران ] 2[آلمایو

سینیور آلمایوست، این توقف نامنتظره را با روي عموماً می دانستند این خط هوایی متعلق به

.خوش پذیرفتند
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دکتر هوروات کنار مرد جوانی نشسته بود که چهره اي قهوه اي رنگ و حالتی کودکانه داشت و 

مرد جوان کت سیلک آبی گران قیمتی به تن داشت که اپل هاي آن . خیلی کم انگلیسی بلد بود

از قرار مرد . نجیل سعی کرد اسپانیایی اش را با وي بیازمایدمبلغ ا. بیش از اندازه بزرگ بود

داشت به پایتخت می رفت تا در آن جا در . جوان یک جور هنرمند و اهل هاوانا در کوبا بود

وقتی دکتر هوروات همدالنه سعی کرد از بغل دستی اش بپرسد که در چه . نمایشی شرکت کند

د که مرد جوان دست و پایش را گم کرده باشد و در پاسخ زمینه هنري تبحر دارد، چنین به نظر رسی

هرچند این . به گوش رسید"سوپرمن"دکتر کلمه اي به انگلیسی گفت که در کمال شگفتی مانند 

پاسخ چندان روشنی بخش ضمیر مبلغ انجیل واقع نشد ولی براي پرهیز از درگیر شدن در مشکالت 

به عالمت تأیید تکان داد و خوش رویانه لبخند زد، و مرد زبانی عمیق تر و احتماالً بغرنج تر سري 

.جوان نیز در جواب وي یک رشته دندان طالیی براق و تحسین برانگیز رو کرد

این نخستین دیدار کشیش از آن کشور بود و او به عنوان مهمان شخصی و رسمی دولت پا بدانجا 

زندگی اش بود، اما مرد بسیار هر چند دکتر هوروات هنوز در ابتداي دهه سی. می گذاشت

مشهوري به حساب می آمد و به خوبی از این موضوع آگاه بود که حسن شهرتش در مقام مجاهدي 

خالق و خستگی ناپذیر علیه گناه و شیطان در هر شکل و شمایلی، این روزها داشت به سرعت از 

که از موهبت داشتن موهاي او مردي بود باالبلند و خوش برورو . مرزهاي آمریکا فراتر می رفت

موهبتی که به شدت کمکش می کرد تا جوانی اش توي چشم –جوگندمی در جوانی برخوردار بود 

او می توانست بزرگترین سالن هاي اجتماعات مملکت را از هزاران طرفدار مشتاق و مسرور . نزند
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علیه شیطان می لبریزکند، و این طرفداران در چنان حالی منکوب خطابه هاي رعد آساي او

خلسه ناشی از "یا حتی "هیستري جمعی"شدند که برخی منتقدان کشیش این وضعیت را 

هیتلر "می خواندند و حتی بعضی اوقات پا را از این هم فراتر می گذاشتند و وي را "هیپنوتیزم

.می نامیدند"سفید

مومنین : یک طلسم گذرا نبوداو قادر بود توجه مشتاقانه حاضرین را ساعت ها حفظ کند و این فقط 

مدت هاي طوالنی پس از پایان کارش مرعوب تندر وي باقی می ماندند، دور او گرد می آمدند، 

.زانو می زدند، دعا می خواندند و آواز عشق به خداوند سر می دادند

همین یک ماه پیش، زمانی که مشغول موعظه در سالن پولوگراند بود، با خشوعی راستین، شاهد 

-یوهانسون] مشت زنی[تعداد حاضرین از مسابقه : اقعی پیروزي را در آغوش کشیده بودو

هم بیشتر بود و تعداد بلیط هاي ورودي، بیشترین تعداد در تاریخ پولوگراند محسوب ] 3[پترسون

.او داشت به موفق ترین فرد کشور در تسخیر گیشه ها تبدیل می شد. می شد

می دانست، اما حتی ذره اي غرور هم نسبت به این دستآورد هر چند خود را فردي بی ادعا 

زمانی که با خطابه هاي الهام بخش خود قدرت ظلمانی را زیر مشت و لگد گرفته بود، . نداشت

طرفداران خداوند با چنان هیجانی تشویقش کرده بودند که وراي تشویق هر مشت زنی بود که 

ر نمازهاي آرام هر روز عصر به همراه همسر و هفت و او د–تاریخ پولوگراند به خود دیده بود

.فرزندش شکرگزاري خود را بابت این موضوع ادا می کرد
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دشمنانش هنرپیشگی و جلوه فروشی وي را تقبیح می کردند، و هر چند به استعداد او و آن چه 

ظاهرسازي او می خواندند اذعان داشتند ولی جفاکارانه مدعی بودند او صرفاً استاد "مغناطیس"

است و چیزي بیش از یک هنرپیشه فوق العاده با استعداد نیست که اگر می خواست می توانست در 

.صحنه مجاز نمایش براي خودش شغل نان و آب داري دست و پا کند

دکتر هوروات مرد جوان نسبتاً تندخو و حتی کم حوصله اي بود و بعضی اوقات نمی توانست جلوي 

واقعیت این بود که این انتقادات وي را عمیقاً . خودش را بگیرد و از روي غیظ شانه باال می انداخت

ین می آزرد، چرا که به حضور رگه اي از هنرپیشگی در شخصیتش واقف بود و می دانست عاشق ا

پیش از شروع . است که تماشاگران پرشمار، سراپاگوش، پرشر و شور و تحسین کننده اي داشته باشد

به وعظ، زمانی که گردن فراز در باالي منبر رو به جمعیت قرار می گرفت، غالباً احساس قدرت و 

ها جالل او را کیفور می کرد و تشویق بر جان و تنش می نشست، هر چند همواره وقتی تشویق 

درست که . براي او باال می گرفت، به خود گوشزد می کرد که منظور آن تشویق ها خداوند است

هر گونه مهارت فنی یا حتی هنرپیشگی را که در اختیار داشت و به کار می برد وقف آن علت غایی 

می کرد، اما به پرواز درآوردن روح حضار و به تپش در آوردن یک صداي صدهاهزار ضربان قلب 

و اگر او از . بدون مقداري استعداد بازیگري ممکن نبود؛ و بنابراین او همه تالشش را می کرد

موهبت این استعداد برخوردار بود که حتی ساده ترین کلمات را طنینی بدیع و معنایی متقن می 

در بخشید؛ اگر قادربود، تنها با تغییر آهنگ صدایش، باعث شود هزاران نفر سر از پا نشناسند و 
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تأیید او نعره زنند، هرگز از یاد نبرده بود که چرا این استعداد به وي اعطاء شده و در راه تکریم 

.جالل خداوند کریم در حد اعلی از آن بهره می جست

او براي نخستین بار بود که پا بدانجا می گذاشت و می دانست این کشور به سخنان و کمک او نیاز 

لحاظ گناه یکی از بدنام ترین نقاط در کل نیمکره غربی بود؛ این پایتخت کشور از. مبرمی دارد

شهر مرکز قاچاق وسیع مواد مخدر، روسپی گري و قمار بود و حتی شنیده بود وقیحانه ترین فیلم 

.ها آزادانه در برخی تماشاخانه ها نشان داده می شوند

و همیشه از یک مبارزه جدي ا. دکتر هوروات براي آغاز جهادش در این جا لحظه شماري می کرد

زبان یکی از معضالت . لذت برده بود و معتقد بود باید بر دشمن در قرارگاه اصلی اش یورش برد

زبان بود، اما مردمانش براي پذیرایی از - به حساب می آمد، چرا که آن جا کشوري اسپانیایی

انجیل امیدوار بود بر این مانع مبلغ جوان . جهانگردان باالخره باید کمی انگلیسی یاد گرفته باشند

غلبه کند، و می دانست که در واقع کیفیت صدایش، و نوعی جذبه قوي و غریب در آن، بود که 

.شنوندگان را مجذوب می کرد و نه آن قدرها خود سخنانش

او دگرباره شیطان را، حضور فیزیکی و واقعی شیطان در این جهان مادي گرا را، به عنوان موضوع 

موضوع وجود واقعی شیطان همواره یکی از موفق ترین موضوعات . اش انتخاب کرده بودخطابه 

در خطابه هاي وي بود، موضوعی که به او کمک می کرد به اوج الهامات شاعرانه اش برسد و کامالً 

به نظر او، این یک اشتباه عظیم، مصبیت بار، یا حتی یک جنایت از سوي . هم به آن ایمان داشت

اصطالح متمدن بود که به شیطان صرفاً به عنوان یک نماد می نگریست و به آن وقعی نمی جهان به
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حتی برخی اصحاب گمراه کلیسا نیز ازاین بدعت مبري نبودند، نگریستن به شیطان به مثابه –نهاد

پنداري واهی که از قرون وسطی به ما رسیده بود، و به مثابه یک لفظ صرف براي اشاره به وجودي 

.ر واقعی، خطایی ناشیانه بودغی

دکتر هوروات جوان نیروي عظیم و بخش اعظم زمانش را به مبارزه با این نگرش شکاکانه 

او در رادیو، در حضور هفتگی اش در تلویزیون، در صدها مقاله هرگز از . اختصاص داده بود

ت و چون یک ولگرد گوشزد این مطلب به هموطنانش باز نایستاده بود که شیطان واقعاً وجود داش

شرور دائماً در جهان می گشت و اگر این موضوع درست باشد که شیطان می تواند صور مختلفی به 

.خود بگیرد و نقاب هاي متفاوتی به چهره بزند، دیگر نمی شود واقعیت وجودش را منکر شد

اط غیرمنتظره اي اجابت این کارزار تبلیغاتی بسیار چشمگیر بود و بعضی اوقات همدلی با آن از نق

اعانه در راه این جهاد و کمک مالی به جا انداختن دوباره شیطان به مثابه یک . سربر می آورد

موجود زنده واقعی و تهدیدي دائمی علیه جهانیان، از سوي فقیر و غنی به یک سان سرازیر می 

ه بود؛ اما حتی شد، تو گویی مبلغ انجیل ترس یا اشتیاقی ژرف را در روح ایشان هدف قرار داد

شخص دکتر هوروات هم، زمانی که مقدار زیادي پول توسط دفتر روابط عمومی ژنرال آلمایو در 

او می دانست که آلمایو، یا آن گونه که . ایاالت متحده به وي تقدیم گردید، شگفت زده شد

درجه ژنرالی علیرغم آن که هرگز نه–"ژنرال آلمایو"هموطنانش اتوماتیک وار به او لقب دادند، 

دکتر هوروات . چهره اي قدرتمند و حتی تهدید آمیز بود–داشت و نه تقاضایی براي آن کرده بود 
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حتی شنیده بود که از او با توصیف دیکتاتور یاد می کنند؛ هرچند به نظر می رسید در این مورد 

.اغراق شده باشد

عا می شد دولت و رئیس جمهور صرفاً مطبوعات آمریکایی پیوسته به او حمله می کردند و مرتب اد

بازیچه دست وي هستند؛ و از آن جایی که منبع این مطالب غالباً پناهندگان سیاسی بودند، مبلغ 

انجیل در پذیرفتن آن پول اندکی اکراه داشت و حتی از روي احتیاط با وزارت امور خارجه 

عامدانه تلقی خواهد شد و تأثیر به وي گفته شد دست رد زدن به این اعانه توهینی. مشورت کرد

و تازه هرگز به ذهن . نامطلوبی بر روابط آمریکا با قدرتمند ترین چهره منطقه خواهد گذاشت

دکتر هوروات خطور نکرده بود که ممکن است کسی باشد که آمرزش شامل حالش نشود، و معناي 

یر جهاد دکتر هوروات قرار آن منش دست و دل بازانه آلمایو بی تردید این بود که وي تحت تأث

گرفته و هشدارهاي موقرانه و درخواست هاي عاجزانه این واعظ از همگان در این که به یاد داشته 

باشند شیطان واقعاً وجود دارد، نوایی اجابت کننده و پرواي پروردگار را بر قلب آن مرد هم 

.انداخته بود

گفته بودند که ژنرال آلمایو در راه توسعه آن و آن هایی که آن کشور را خوب می شناختند به او 

جا دستآوردهاي فراوانی داشته و سیستم تلفنی راه انداخته بود که بهترین سیستم در خارج از 

ایاالت متحده به شمار می آید؛ او جاده هاي جدید، مدارس، وزارتی براي آموزش و یک دانشگاه 

ي سرمایه گذاران آمریکایی و هم براي مسافران جدید ساخته بود و امنیت را در آن کشور هم برا

.آمریکایی فراهم آورده بود
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در فرودگاه خبري از بازرسی هاي معمول بار و تشریفات گذرنامه نبود و دکتر هوروات توسط یکی 

دکتر هوروات . از افسران خط هوایی با احترام به کادیالك سیاهی که منتظرش بود، راهنمایی شد

بسیاري از مسافران دیگر هم با چنین برخورد مهمانوازانه و ممتازي رو به رو شاهد آن بود که 

.شدند و دید که کادیالك هاي سیاه دیگري هم درست مانند کادیالك خودش منتظر آنان بودند

همراه او در کادیالك آقایی دوست داشتنی با موهایی بسیار طالیی و چشمان آبی کم رنگ و 

شهروند کپنهاگ در دانمارك معرفی ] 4[بود که خودش را اگه اولسونچهره اي بشاش و طعنه زن

دکتر هوروات متوجه شد که او جعبه اي نسبتاً بزرگ با شکلی عجیب را روي زانوهایش نگه . کرد

و . داشته است، به جاي آن که، از براي راحتی هردویشان آن را در صندوق عقب قرار دهد

اشین بود؛ مرد جوان متواضعانه خود را در کنار راننده کوبایی جوان هم همسفر آن ها در م

.یونیفرم پوش جا داد

پایتخت محصور بین قله هاي آتش . فرودگاه، قشنگ یک ساعت با ماشین از پایتخت فاصله داشت

فشانی بود و همین که ماشین استارت زد، دکتر هوروات ناگهان احساس خفگی کرد و تنفسش با 

سه هزار متر باالي سطح دریا بودند و به وي هشدار داده بودند از فعالیت آن ها . مشکل روبرو شد

اما با توجه به چشم انداز دهشت بار پیش رویشان، احساس ناراحتی او چیزي . فیزیکی پرهیز کند

پایتخت جاي دوري پشت آتش فشانی پنهان بود که در قرون گذشته . نبود که بشود تخفیفش داد

د و گرچه آتشفشان اکنون خاموش بود، اما قله کنگره دار پوشیده از برف دوبار ویرانش کرده بو

آن هنوز دندان هایش را به عالمت تهدیدي سخت و بی امان نشان می داد و پهنه بی پایان سنگ 
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گدازه هاي سیاه، درختچه هاي کوتاه قامت و تل هایی از سنگ که در سمت چپ جاده امتداد 

در سمت راست، جنگلی از . که زمانی از فلک سنگ فتنه باریده استداشتند، خبر از آن می دادند

کاکتوس ها قرار داشت که غیظ فلج کننده شان تا باالي تخته سنگ هاي بدریخت ادامه داشت و 

.دکتر هوروات تردیدي به دل راه نداد که آن بقایاي خشک و آفتابخورده باید مملو از مار باشند

"!از این جا بیرون بیاورمن را ": صدایی ناگهان گفت

دکتر هوروات متعجب شد و حیرت زده به همراهانش نگریست؛ اما آقاي دانمارکی همچنان لبخند 

.به لب داشت و پسر کوبایی هم به وضوح از روي تعجب به آن ها چشم دوخته بود

".گفتم من را از این جا بیرون بیاور، دارم خفه می شوم": صدا با عصبانیت تکرار کرد

سپس صداي سرفه اي آمد، اما این صدا نه از سوي مرد دانمارکی در آمده بود، و نه راننده و نه 

.پسر کوبایی که به نظر هراسان می رسید

گوش کن، اگر به من هواي تازه نرسانی، هیچ وقت دیگر حرف نخواهم زد و تو از ": صدا گفت

".گرسنگی تلف می شوي

"صدایی است؟آخر این چه": دکتر هوروات پرسید

"چه بگویم،": مرد دانمارکی که گویی سر شوق آمده بود گفت

امیدوارم که اسم جنابعالی را درست فهمیده ! چه بگویی؟ دکتر هوروات": صدا با تمسخر فریاد زد

می خواهم به اطالعتان برسانم کنار یک جبار ستمگر نشسته اید که سال ها مرا استثمار کرده –باشم 

استثمار . آقاي عزیز، من به این کار می گویم برده داري. از من سواري گرفته استو به اصطالح
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".من می گویم که باید قانونی علیه این کار وضع شود. یک استعداد منحصر به فرد

جعبه اي که روي ران مرد دانمارکی بود ناگهان باز شد و عروسکی در حالت نشسته از آن بیرون 

.آمد

.خوري اندیشید که اي واي، یک عروسک گردانمفسر انجیل با دل

"،[5[این هم دوست من اوله ینسن": مرد دانمارکی گفت

".از مالقات شما مطمئناً خشنودم. من واقعاً از عروسک گردان ها متنفرم": عروسک گفت

این نوع حس –او چندان طرفدار شوخی هاي سرکاري نبود . دکتر هوروات به زور لبخندي زد 

عروسک با . اما سعی کرد لطفش شامل حال عروسک شود و حتی با او دست داد. نداشتطنز را 

چشمان شیشه اي و چهره اي تمسخرآمیز به او زل زده بود، همان چهره اي که عروسک گردانان، 

.انگار، خود را ملزم می بینند براي عروسک هایشان انتخاب کنند

گفته می شد این کلوپ –ه ال سینیور برنامه دارند آقاي اولسن توضیح داد که آنها در کلوپ شبان

یکی از بهترین مکان ها در نوع خود در جهان است و غالباً برنامه هاي جذاب جدید را حتی پیش 

مبلغ انجیل تا کنون پا به کاباره لیدوي . از کاباره لیدوي پاریس یا الس وگاس روي صحنه می برد

کامالً مطمن بود به یک کلوپ شبانه محلی نیز سرنخواهد پاریس یا الس وگاس نگذاشته بود ولی 

او مودبانه از آقاي اولسن در مورد برنامه اش و . زد، حاال هر شهرتی هم که می خواهد داشته باشد

.مکان هاي دور افتاده اي که به آن ها سفر کرد بود سوال کرد
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"تور جهانی داریم،اکنون یک سالی می شود که ما، دور از وطن، ": آقاي اولسن گفت

من منتظرم که زودتر پیش زن اولسن . بعله، و براي من دیگر بس است": عروسک اضافه کرد

".برگردم

او . پسر کوبایی داشت می خندید. مبلغ انجیل با خود اندیشید که شوخی نسبتاً بی نزاکتانه اي بود

آقاي اولسن پرسید . داده بودهم هنرمند بود و این موضوع را با انگلیسی شکسته بسته خود توضیح

".نه، نه": که آیا او هم در ال سینیور برنامه دارد و پسر سرش را تکان داد و گفت

"رشته هنري شما چیست؟": دکتر هوروات محض کنجکاوي پرسید

و –در کوبا مشهور بود –او استعداد خاصی داشت . به نظر رسید انگلیسی پسر ناگهان نم کشید

اما دیگر نتوانست کلمات مناسب را بیابد و به بیرون . جا در پایتخت برنامه اجرا کندقرار بود این 

.خیره شد

دکتر هوروات بدون حضور ذهن به ماجراهاي سفر عروسک گردان گوش داد، در حالی که 

.عروسک با نیش باز و چهره اي طعنه زن و ناخوشایند به صورت مبلغ انجیل زل زده بود

. غلط نکنم شما هم هنرمند هستید؟ صبر کنید": قاي اولسن از او سوالی می پرسدناگهان شنید که آ

من تقریباً همیشه می توانم ماهیت فعالیت . من به خود می بالم که قیافه شناس هستم. چیزي نگویید

"...بگذارید ببینم. هنرمند را از ظاهرش حدس بزنم

تراضی بکند، و بعد که دید عروسک گردان ابتدا مبلغ انجیل بیش از آن متعجب شده بود که اع

ارزیابانه چشمانش را روي خطوط چهره او می گرداند، دردمندانه به یاد موهاي بلند سفیدش، 
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.چشمان تیره متنفذش و خطوط چهره نهیب زننده و فرمان دهنده اش افتاد

"باه که نگفتم؟اشت. یک شعبده باز، یک جادوگر یا هیپنوتیزم کار": مرد دانمارکی در آخر گفت

عروسک از خنده اي . دکتر هوروات بزاقش را به سختی فروبلعید و به آن مرد گفت که واعظ است

تو، اگه اولسن، فقط یک احمق . واقعاً که! قیافه شناس": تمسخرآمیز به خس خس افتاد و فریاد زد

"تمام عیاري، و من این را همیشه گفته ام

مسئله این بود که همه آن ها در این کاروان هنرمند . ردمرد دانمارکی به شدت عذرخواهی ک

همه آن ها در شوي جدید ال . او به کادیالك هایی که از پی ایشان روان بودند اشاره کرد. بودند

.او امیدوار بود عذرش پذیرفته شود–سینیور برنامه داشتند 

و هنرمندان صحنه و به دکتر هوروات بسیار شگفت زده شد وقتی فهمید همه همراهان مسافر ا

او با خود اندیشید آیا چنین تصادفی . ظاهر، همگی، مانند وي مهمان شخصی ژنرال آلمایو بودند

او انتظار نداشت مهمان شخصی . کامالً غیرعامدانه بوده، یا کاسه اي زیر نیم کاسه پنهان است

اما . یتخت اطراق می کنداو فکر می کرد در یکی از هتل هایی آمریکایی پا. ژنرال آلمایو باشد

وقتی مأمور رسمی خط هوایی به او گفت که ژنرال آلمایو می خواهد ایشان در اقامتگاه شخصی 

و اکنون موضوع بیش . وي بمانند، نمی دانست چه بگوید، گرچه از این موضوع خوشش نیامده بود

همراه برخی هنرمندان از پیش ناراحت کننده و حتی تحقیرآمیز بود که مردي در شأن و مقام وي، 

سیرك، مهمان شخصی مردي بودند که به نیک نامی شهره نبود، هر چند جدیداً و با جاروجنجال 

به هرحال در . فراوان عده اي او را به عنوان ولی نعمت خیر کشورش سر زبان ها انداخته بودند
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انش درباره برخی این موضوع خیري هم نهفته بود و مبلغ انجیل تصمیم داشت آزادانه با میزب

و سپس فردا، در . اتفاقات الابالیانه و مشمئزکننده اي که در پایتخت روي می داد صحبت کند

غرش رعدآساي خود را علیه شیطان –یعنی سالن ارکستر سمفونی –بزرگترین سالن عمومی شهر 

.که هنوز با حضورش جهان را ملوث می کرد، به انجام برساند

[1] Dr. Horwat

[2] General Almayo

[3] Johanssen-Patterson

[4] Agge Olson

[5] Ole Jensen

دومفصل

در ماشین عقبی، مردي باالبلند و خوش چهره که سبیل و ریشی کوتاه و نوك تیز و سیاه داشت و 

همسفرش که بدون حضور . چهل و چند ساله می زد، غمگینانه داشت با همسفرش صحبت می کرد

می داد مردي بود کوتاه قامت و خوش لباس و موهایش را با دقت رنگ کرده بود ذهن به او گوش

.طوري که فقط ذره اي خطوط خاکستري براي نمونه باقی گذاشته بود

نه این که جاه و جالل شخصی . من این را براي خودم نمی خواهم": مرد بلندقامت داشت می گفت

درست است که من هم مثل همه هنرمندان کامالً نسبت به قضاوت نسل هاي آینده . برایم مهم نباشد

رم و بی تفاوت نیستم، ولی در زندگی ام آن قدر تجربه داشته ام که به بی اعتباري نظر عامه پی بب

اما من می خواهم . بدانم ماندگاري مادام العمر نام یک شخص چقدر کم مایه تسالي خاطر است
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ما دیگر آن قدرت بزرگی که سابقاً بودیم نیستیم و . بکنم–براي فرانسه –این کار را براي کشورم 

خودش احساس من این است که امروز بیش از همیشه وظیفه هر هنرمند فرانسوي این است که از 

هر چند همیشه در لحظه آخر از بروز –من می دانم که این قابلیت را در خودم دارم . فراتر برود

".البته هیچ کس در تاریخ بشر هرگز به چنان جایی نرسیده است. آن باز می مانم

بزرگ، اهل گرجستان، در خالل ] 1[، زارزیجه1905بعضی ها می گویند در سال ": همسفر او گفت

".ش ویژه در سنت پترزبورگ جلوي چشمان تزار روسیه از پس این کار بر آمده استیک نمای

هیچ وقت هیچ کس "و آزردگی در چهره اش نمایان شد، "افسانه است،": مرد اول قاطعانه گفت

اما بگذارید –نمی خواهم شما فکر کنید من تعصب ملی دارم . نتوانسته این موضوع را ثابت کند

اگر روزي تردستی پیدا شود که بتواند کارش را با سیزده توپ انجام دهد، آن : ویمچیزي به شما بگ

بدون شک مطلع هستید من دو . صرفاً به این دلیل که آن مرد منم–تردست فرانسوي خواهد بود

سال پیش، به دلیل خدمات فوق العاده و چشمگیرم در جهت اعتالي حیثیت فرانسه در خارج و سهم 

فقط –اگر یک دفعه . ایش نبوغ ملی مان، مفتخر به دریافت نشان لژیون دونور شدمفردي ام در نم

کبیر را بزنم و به ] 2[بتوانم رکورد راستلی–هر جایی، جلوي هر گروهی از تماشاگران –یک دفعه 

جاي دوازده توپ همیشگی ام، تردستی ام را با سیزده توپ انجام دهم، احساس می کنم واقعاً 

اما من جوان تر نمی شوم و گرچه اکنون در اوج توانایی هستم، . کشورم انجام داده امکاري براي 

به هر حال، وقت همگی مان محدود –که به شک می افتم –چرا منکرش شویم –لحظاتی هست 

".است
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او رئیس یکی از بزرگترین آژانس هاي استعداد . همسفرش با عصبیت انگشتی به پاپیونش کشید

یابی آمریکا بود و قبل از رسیدن به این مقام عالی، چهل سال از عمرش را به عنوان یک 

هیچ سیرك، سالن موسیقی و . استعدادیاب در سفرهاي بی پایان به اقصا نقاط جهان گذرانده بود

ه اي نبود که بتواند مدعی برنامه جدیدي شود که او در جستجوي دائمی اش آن را کلوپ شبان

مدت ها پیش به اوج حرفه اش رسیده بود و اکنون استعداد یاب هاي دیگري برایش . ندیده باشد

کار می کردند، اما هنوز پیوسته در سفر بود، مانند سگ شکاري پیري که نمی تواند در دنبال کردن 

هرچند از گذر سال ها کمی شکاك شده بود و دوست داشت تظاهر کند هر –قاومت کند یک رد پا م

آن چه را جهان می توانسته پیشکش کند دیده است و همه کارها انجام شده اند و فقط ممکن است 

اما کنجکاوي و قوه جستجوي او در پشت این نقاب بی تفاوتی و دلسردي به همان –تکرار شوند 

هنوز در خفا امیدوار بود که ناگهان در گوشه دور افتاده اي از جهان، استعدادي . تیزي سابق بود

همیشه حاضر بود تا به طرفۀ العینی، به هواپیمایی بپرد و . یگانه و فوق بشري خودش را ظاهر سازد

کره زمین را در نوردد تا با چشمان خودش ببیند آیا درست است که در ایران مردي هست که می 

با سه پشتک به هوا بپرد و در راه بازگشت به زمین سه پشتک دیگر هم بزند، یا درست است که تواند 

در هنگ کنگ کسی هست که می تواند، سر به زیر و لنگ در هوا، تنها روي انگشت کوچکش بایستد 

هنرمند سوئیسی و یکی دو نفر دیگر که این کار را روي انگشت اشاره کرده ] 3[نه مانند کرول–

بلکه روي انگشت کوچک، یک شاهکار کامل و بی همتا، دستآوردي الهام بخش و مایه قوت –د ان
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قلب که بار دیگر ثابت می کرد شگفتی هایی که انسان می تواند روزي روي زمین بیافریند واقعاً 

.و رویاي نوع بشر واهی نیست–پایانی ندارند 

".اهل سیسیل خیلی خوب بود] 4[سانتینی": او گفت

و به نظر می رسید رنجیده –بود و از مارسی می آمد ] 5[که نامش موسیو آنتوان–مرد فرانسوي 

شما خیلی خوب می دانید که سانتینی تنها با نه توپ تردستی می کرد و آخرش هم ": باشد گفت

".دلشکسته درگذشت چون هرگز نتوانست توپ دهم را بگیرد

باید به خاطر داشته باشید که او در چه وضعیتی تردستی بله، اما": همسفرش سري تکان داد و گفت

با یک پا روي بطري شامپاین می ایستاد و پاي دیگرش را پشتش دراز می کرد و سه حلقه . می کرد

را در انتهاي ساق آن پا مرتباً می چرخاند، در حالی که بطري دیگري روي سرش بود و دو توپ 

من این را به . در همین حالت با نه توپ تردستی می کردپالستیکی بزرگ روي این بطري بودند و

. یک برنامه فوق العاده بود. البته گرچه بعضی اوقات تغییراتی هم در کار بود–خوبی به یاد دارم 

درست است که دلشکسته درگذشت اما بعضی ها می گویند دلیلش آن بود که زنش وي را به خاطر 

".معشوقش ترك کرد

به عقیده من، همه این کارها با بطري ها، این انتخاب وضعیت به ": آزردگی گفتمرد فرانسوي با

مانند صفحه دودي به قصد پنهان . ظاهر غیرممکن براي تردستی چیزي جز عذر بدتر از گناه نبود

او آن قدر . کردن این واقعیت که سانتینی هرگز نتوانسته بود با بیش از نه توپ تردستی کند

حدودیت هایش را بشناسد و بنابراین کلکی سوار کرده بود تا توجه تماشاگر را از باهوش بود که م



22

این واقعیت منحرف کند و این کار را با ایستادن به شیوه اي انجام می داد که براي عموم نامتعادل 

من قصدم این نیست که زیرآب یک همکار و هنرمند ممتاز را که دیگر . ترین وضعیت تعادلی است

درست است که من برنامه ام را . نیست، بزنم، اما به عقیده من سانتینی صرفاً تقلب می کردبین ما 

چه کس دیگري می تواند چنین . روي دوپایم انجام می دهم ولی با دوازده توپ تردستی می کنم

کند؟ این یک برنامه سنتی است که در ناب ترین شکلش انجام می شود، بی آن که با کلک هاي 

وفادارم به سنت . من سنت گرا هستم. جه جمعیت را از دشواري واقعی منحرف سازممبتذل تو

فقط کاش می . شکل ناب ماجرا، این است آن چه اهمیت دارد. فرانسوي عظیم قرن هجدهم

".توانستم آخرین توپ را هم بگیرم

تردست شما همین جوري هم بهترین هستید، همین االن شما بزرگترین ": همسفرش به آرامی گفت

".هستید

دلهره اي که در قلب هر هنرمندي خفته را در او "همین االن"کلمات . مرد فرانسوي آهی کشید

بیدار کرد، این که کسی ناگهان فاتحانه، در جایی روي کره زمین ظاهر شود و نخستین فردي باشد 

.که غیر ممکن را به انجام رساند

ما از این متنفرم که وقتی تنها هستم موفق شوم و بعد ا. فردا دوباره سعی کنم": مرد فرانسوي گفت

. شما می دانید مردم چقدر دیرباورند. احتماالً نتوانم این کار را جلوي چشم جهانیان انجام دهم

".همیشه باید با چشم خودشان ببینند. هرگز حرفتان را باور نخواهند کرد
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ن مطمئنم که قابلیتش را در خودتان م. باالخره یک روز موفق می شوید": گفت] 6[چارلی کوهن

".دارید

موسیو آنتوان ماللت زده به گدازه هاي سیاه آتشفشانی اي که در دو سوي جاده روي هم تلنبار 

.شده بودند خیره شد

[1] Zarzidje

[2] Rastelli

[3] Kroll

[4] Santini

[5] Antoine

[6] Charlie Kuhn

سومفصل

او در سواحل سوریه و با رگ و ریشه مخلوط –بود ] 1[مجید کورااسم واقعی چارلی کوهن قبالً

اما این اسم را چهل سال پیش که در قالب مهاجري جوان و –لبنانی و ترك به دنیا آمده بود 

مشتاق پا به امریکا گذاشته بود، و به دنبال نخستین برخوردش با جهان حرفه اي نمایش به صورت 

البته روزي فهمید که این اسم هم واقعاً ذات کسی را –ورده بود آمریکایی چارلی کوهن در آ

اما دیگر دیر شده بود و او در آن گیر کرده بود، همان طور که گیر . کامالً آمریکایی نمی کند

به نوعی، در –قلبش، که اکنون به خرخر افتاده بود؛ تنهایی اش : چیزهاي دیگر افتاده بود

قاره اي به قاره دیگر، هر گز نتوانسته بود جز آشنایی مختصر با زنان سراسیمه رفتن بی پایانش از 
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رابطه اي با کسی برقرار کند، هرچند همیشه خیلی دست و دل باز بود و همواره آمادگی داشت 

و بعد این امید، یا اشتیاق یا کنجکاوي کهنه، غریب و تقریباً دردآور و آزار . دست به جیب شود

که او را دائماً در وضعیت ناگوار تعلیق و انتظار، –می دانست که چه چیز است دقیقاً ن–دهنده بود 

همواره در حرکت، در راه رسیدن به چیزي نگه می داشت؛ چیزي که در زمان بی خوابی و 

علی رغم شکاکیت سنجیده اش، که . ناامیدي غالباً وسوسه می شد که اذعان کند تنها یک رویا است

حرفه اش محسوب می شد، علی رغم همه دغل بازان، جاعالن و یکی از مقتضیات سنتی

حس کنجکاوي و ایمانش را تمام و کمال –کالهبرداران حقیري که او در روزگار خویش دیده بود 

حفظ کرده بود، و با شامه تیزي پیرامونش را می پایید، و همواره چشم انتظار آن بود که غیر ممکن 

چند هنرمند استثنایی کشف کرده بود، و همه آن ها را به خاطر او در طول زندگی اش . رخ دهد

می آورد، نامشان را، چهره شان را، برنامه شان را، مصائب و مسائل شان را، و دقیقاً می دانست 

چه بر سرشان آمده و مدتها پس از آن که از چشم جمعیت غایب می شدند می دانست کجا می 

قاً براي استعداد احترام قائل بود و هرچند هیچکدام از آن چارلی کوهن عمی. شود پیدایشان کرد

هنرمندان بزرگ و مشهور هرگز اشتیاق غریبی را که در وجودش بود تمام و کمال ارضا نکرده 

چرا که بهترین شان چیزي جز موجودات عجیب الخلقه یا مردان سخت کوشی با صبر بی –بودند 

به این . ثانیه توهمی که ایجاد می کردند ممنونشان بوداما باز هم براي آن چند–پایان نبودند 

ترتیب بود که به داستان سرایی اندوهگینانه موسیو آنتوان درباب جاه طلبی و شکست با همدلی 

گوش داد؛ این داستانی بود که هزاران بار شنیده بود، حکایت تلخ و پیش پاافتاده رویاي بشر براي 
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بانه نگاهی به ساعتش می انداخت؛ براي رسیدن از فرودگاه به گاه گاهی ناشکی. رسیدن به کمال

و بیست دقیقه هم تا اقامتگاه آلمایو طول می کشید، و او عجله : پایتخت راهی طوالنی در کار بود

آلمایو بود که از او به لحاظ مالی –او اخبار مهمی براي رفیق و رئیسش در چنته داشت . داشت

به موتورسیکلت . پشتیبانی کرده بود، و هنوز مالک هفتاد و پنج درصد بنگاه استعداد یابی او بود

هاي اسکورت که پیشقراول کاروان ماشین ها بودند نگاهی انداخت، و ناگهان متوجه این موضوع 

ترافیکی به چشم نیامده است، حال آن که شد که از زمانی که فرودگاه را ترك کرده بودند اصالً

تنها نقل و انتقالی که توجه وي را به خود جلب . در سفرهاي پیشینش معموالً جاده از ماشین پر بود

کرد مربوط به کامیون هاي باري بود که گروه هاي سربازان عادي را که آدم همیشه این ور و آن 

پس از جنگ جهانی اول، : آلمانی سوار کرده بودور می دید، با لباس هاي سبز و کاله خود هاي

نیروهاي نظامی این کشور را افسران تبعیدي آلمان تعلیم داده بودند، و یونیفرم ها از پی همه 

تغییرات و کشمکش هاي سیاسی عوض نشده بودند و ارتشیان هنوز مثل قدیم مدیم ها قدم رو می 

شرکت در این . ال بیشتر، یک گردهمایی سیاسییا جشن بزرگی در کار بود یا، به احتم. رفتند

مراسم همیشه اجباري بود، و بی بر و برگرد روستاها را خالی می کرد، و زندگی را در حالت 

او سیگاري روشن کرد و بدون حضور ذهن به بیانات پرحرارت موسیو آنتوان . سکون نگه می داشت

شکوه و افتخار براي موطنش و همه نوع درباره رویاي تفوق و دستآوردهاي غرورآفرین در راه 

.بشر گوش سپرد

[1] Mejid Kura

چهارمفصل
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، یک وکیل بازرگانی ممتاز آمریکایی نشسته بود، که امور ]1[در کادیالك سوم، آقاي شلدون

حقوقی کسب و کار آلمایو در ایاالت متحده را راست و ریس می کرد؛ این تجارت جدا از ده ها 

ي که همواره دقیق انتخاب می شد و سود معقول داشت، شامل زنجیره اي از مورد سرمایه گذار

آقاي شلدون در . هتل ها، چند چاه نفت در تگزاس، و سرمایه گذاري سنگین در بورس نیز بود

صندلی عقب کنار مرد جوانی با قامت متوسط نشسته بود که در ظاهرش، جز موهاي تیره بلند و با 

وکیل می دانست که وقت بسیار کمی براي . با، چیز خاصی نمایان نموددقت آراسته و دستانی زی

مذاکرات تجاري با آلمایو خواهد داشت، و می دانست وي از نگاه کردن به اوراق سرباز می زند و 

دنبال هیچ کدام را "اوکی، اوکی، هر کاري را که درست است انجام بده،"طبق معمول با گفتن 

ا خودش براي نوشیدن مشروب به بار می برد و بعد به شام و شب را به رسم نمی گیرد، و بعد او را ب

آقاي شلدون . همیشه در کلوب شبانه وي با دختران غریبه و همراهان معذب کننده خواهد گذراند

هنوز داشت در ذهنش سعی می کرد همه آن چه را که باید به آلمایو می گفت به چند کلمه ساده 

وقتی دید قرار است فرد دیگري هم در ماشین او باشد، . خیلی آسانی نبودتقلیل دهد و این کار 

کمی ناراحت شد، چرا که این امر به معنی مکالمه با همسفرش بود، حال آن که وي می خواست بر 

اما از روي نزاکت، تعارفات عادي الزم را با همسفرش . آن چه قصد گفتنش را داشت متمرکز شود

معرفی کرد، و بعد نگاهی به وکیل انداخت که "آقاي مانولسکو"دش را مرد خو. رد و بدل کرد

آنتون ": سپس اضافه کرد. انگار منتظر بود نشانه اي از به جا آوردن یا تشویق در او ببیند

".، موسیقیدان مشهور]2[مانولسکو
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آمد، معرفی کند کمی غریب"مشهور"به نظر جناب وکیل این که هنرمند ممتازي خود را با صفت 

او سپس پرسید که آیا استاد موسیقی قرار است کنسرتی . اما صرفاً از روي ادب سرش را خم کرد

.در سالن ارکستر سمفونی جدید پایتخت بدهد

.آقاي مانولسکو کمی رنجیده به نظر رسید و آه سنگینی کشید

وکیل باال رفت، اما هر چند ابروان .نه، قرار بود او در کلوپ شبانه ال سینیور برنامه اجرا کند

بعد با خود فکر کرد شایسته این . توانست جلوي خودش را بگیرد و شگفتی عمیقش را بروز ندهد

اما هنوز در خفا –است که کمی عالقه نشان بدهد و از استاد موسیقی پرسید چه سازي می نوازد 

.کندمتعجب بود که چطور می شود یک موسیقدان مشهوردر کلوپ شبانه برنامه اجرا

و . او به تازگی در نیویورك و الس وگاس کنسرت داده بود"ویولون می زنم،": آن مرد گفت

. ناگهان با غلیان غیرمنتظره غرور این راز را در میان گذاشت که او بهترین اجرا را داشته است

ها سخت این کار ثمره سال. در واقع، هرگز هیچ اجرایی به پاي آن نمی رسیده است. واقعاً بهترین

او تنها موسیقی دان در . کوشی تحت راهنمایی والدینش بود، که خود نیز به موسیقیدان بودند

آري، سخت ترین –جهان بود که می توانست در حالی که روي سرش ایستاده است ویولون بزند 

.قطعات موسیقی کالسیک

ا ابراز کند و نشانه اي از او نگاهی به وکیل انداخت، و معلوم بود منتظر است وکیل شگفتی اش ر

آقاي شلدون، چند لحظه اي، میخکوب شده بود و در حالی که دود از سرش . احترام بروز دهد
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بلند شده بود بدو خیره ماند، و سپس آب دهانش را به سختی قورت داد و آخرش توانست چند 

.کلمه احترام آمیز ادا کند

ت تکان داد و شروع به توصیف برنامه اش با آقاي مانولسکو سري در پاسخ به این به تمجیدا

درست بود که وقتی برنامه اجرا می کرد سرش عمالً روي زمین نبود، بلکه . جزئیات دقیق نمود

اما هیچ کس در جهان . براي آن یک تکیه گاه مناسب به شکل یک عرقچین برعکس تعبیه کرده بود

. موسیقی بود که واقعاً اهمیت داشت: دل نبودنبود که همآورد او باشد، چرا که مسئله فقط حفظ تعا

البته همیشه کسانی بودند که مدعی می شدند جمعیت تنها به تشویق شاهکار آکروباتیک وي می 

حتی اگر حضار از درك کامل این مسئله عاجز بودند، اما . آدم هاي حسود همه جا بودند–پردازد 

. ند و به تشویق او بپردازند کیفیت موسیقی اش بودآن چه واقعاً باعث می شد ایشان سر از پا نشناس

متأسفانه سلیقه . بود و می توانست با بزرگترین افراد در عالم موسیقی پهلو بزند] 3[او شاگرد انسکو

عامه زایل گشته و بازاري شده بود، و براي این که کسی خودي نشان دهد و پشتوانه مناسب بیابد، 

به این دلیل بود که او دست به تکمیل –لب توجه پیدا می کرد باید راهی جذاب و تازه براي ج

اما او فقط بیست و چهار سال داشت و به محض این که به اندازه کافی مشهور . برنامه اش زده بود

به شیوه کالسیک و معمول اجرا بر –که این موضوع حداکثر یکی دوسالی زمان می برد –می شد 

اکنون آن قدر موفق بود که قادر باشد یک . د حالج استمی گشت و نشان می داد چند مر

.براي خودش دست و پا کند] 4[استرادیواریوس
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این جا دیگر وکیل آمادگی ذهنی اش را براي مالقات تجاري با خوزه آلمایو کامالً از دست داده 

دي که ایده مر. بود، و نسبتاً متعجب و حتی دردمندانه محو تماشاي چهره موسیقیدان شده بود

روي سرش بایستد و براي حضار با استرادیواریوس موسیقی کالسیک اجرا کند، او را تا حدي 

همان طور که مرد جوان به . در واقع احساس دلزدگی داشت. دلگیر و دلنگران ساخته بود

مشخصاً، آقاي . توضیحاتش ادامه می داد، وکیل احساس همدردي شدید و حتی ترحم می کرد

والدینش که موسیقدانانی حرفه اي اهل رومانی بودند، به او –چه نابغه بوده است مانولسکو یک ب

در چهارسالگی ویولون نواختن را یاد داده بودند، و بعد او دور آمریکا در شش سالگی کنسرت 

اما بعد وقتی دوازده سالش . او بین سنین شش و یازده سالگی حسابی مشهور شده بود. داده بود

او به سرعت افزود که مطلقاً . جور هایی به نظر می رسید از گوش مردم افتاده باشدشده بود، یک 

مسئله فقط این بود . هر قطعه اش به خوبی گذشته بود–هیچ اشکالی در نواختنش وجود نداشت 

در . شاید هم گرفتار سوءمدیریت شده بود. که عامه مردم عالقه شان را به او از دست داده بودند

در این زمان بود که یک کارگزار . واده اش خیلی زود به لحاظ مالی دچار مشکل شدواقع، خان

و بعداً معلوم شد که ایده –هنري بسیار روشن ذهن و خوش طینت این ایده را به آن ها داده بود 

او هنوز دوازده سالش بود و می توانست تقریباً هر کاري را یاد بگیرد؛ . خیلی خوبی بوده است

ن مأمور شروع به تربیت وي کردند و او در عرض چندماه پیشرفت قابل مالحظه اي از پدرش و آ

دو یا سه سالی طول کشید تا این جذابیت را به کمال برساند و دوباره پیش روي . خود نشان داد

عامه قرار گرفت و در سالن هاي موسیقی، سیرك ها و کلوپ هاي شبانه در حالی که روي سرش 
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اکنون که –همان طور که قبالً هم گفته بود این ماجرا موقتی بود . ولون می نواختایستاده بود وی

عموم مردم دوباره به او گوش سپرده بودند، به زودي می توانست در کارنگی هال در نیویورك 

.مسئله فقط زمان بود–برنامه داشته باشد 

. انگار که داشت. می گفت باور داشتوکیل با خود اندیشید که آیا آقاي مانولسکو واقعاً به آن چه 

از حالت صورت خندان و بشاشش کامالً واضح بود که همین حاال خود را در حال نواختن 

در حالی که بار دیگر روي پاهایش –استرادیواریوسش جلوي پیشکسوتان نیویورك می بیند 

برنامه حاضر شود و از او به مرد جوان گفت سعی می کند حتماً در آن . ایستاده است و نه کله اش

.اجرا لذت ببرد

آقاي مانولسکو توضیح داد که طبیعتاً عاقل تر از این ها بود که در این تور خاص ساز گرانبهایش را 

شک داشت کسی در حضار باشد که بتواند ریزه کارهاي اصلی کار هنري او را –با خودش بیاورد 

و با این تفاصیل، براي این برنامه خاص در کلوپ شبانه، داده بود یک ویولون –درك کند 

نواختن این ساز، مثالً زدن کنسرتوي انسکو با آن، به مهارت . مینیاتوري مخصوص برایش بسازند

باالیی احتیاج داشت، و جمعیت کلوپ شبانه همیشه بیشتر تحت تأثیر مهارت فنی و هنرپیشگی قرار 

او ویولون و لباس بالماسکه اش را با خودش در این کیف حمل می . ا خود موسیقیمی گرفتند ت

نه، او فراك سنتی نمی پوشید؛ معموالً . با پایش کیف چرمی گران قیمتی را نشان داد–کرد 

جوراب هاي ساق بلند سفید، نعلین و شلوار گشاد می پوشید، و یک جلیقه زیباي گلدوزي شده بر 
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.روي آن پولک هاي سبز، و صورتی و قرمز می درخشیدندتن می کرد که بر 

.وکیل ناگهان با اندوه فکر کرد که اي داد، یک دلقک نوازنده

او . راننده داشت با احترام از درون آینه به چهره پرچین و چروك مادر ژنرال آلمایو نگاه می کرد

ایش گذاشته بود و مشغول کیف دستی امریکایی اش را که معلوم بود هدیه پسرش است روي زانوه

] 6[پیرزن یک سرخپوست کوخون. بود که در آن کیف حمل می کرد] 5[جویدن برگ هاي ماستاال

. از دره هاي جنگلی حاره اي داغ در شبه جزیره جنوبی بود و سواد خواندن و نوشتن نداشت

داشت، یکی از راننده، گرچه کت و شلوار عادي پوشیده بود و کاله کپ ساده رانندگان را بر سر

اعضاي نیروهاي امنیتی ویژه بود و می دانست که چرا ژنرال آلمایو مادرش را سالی یک بار به 

آلمایو با مادرش عکس می گرفت و این کار باعث محبوبیت او نه تنها بین قبیله : پایتخت می آورد

او را به شکل . شدهاي کوخون، بلکه بین مردمان ساده دل همه جا و از جمله ایاالت متحده، می 

مردي نشان می داد که نسبت به ریشه هاي دون پایه خود احساس غرور می کند، که البته کاري 

.بسیار دموکراتیک بود

بله، فکر می کنم ": دکتر هوروات در پاسخ به نکته اي که همسفر دانمارکی اش مطرح کرد گفت

."بشود من را یک رزمی کار نامید، رزم با شیطان

ناك اوت در راند ": ر حالی که به وي از روي زانوي عروسک گردان زل زده بود گفتعروسک د

".بهت می گویم چه جوري شرط بندي کنی. اول، اگه اولسن، نصحیت من را بپذیر
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مکانی درب و داغان و –کاروان ماشین ها اکنون داشت به یک کافه کنار جاده نزدیک می شد 

زهوار دررفته که زیر شیب کوه سیاهی قرار داشت؛ اسم رنگ و رو رفته یک نوشابه آمریکایی هنوز 

آن ها کافه . تنها چیزي که در آن برهوت مایه قوت قلب بود–بر دیوارهاي آن به چشم می خورد 

ت به صندلی جلو پرت شد و را رد کرده بودند که راننده آن قدر وحشیانه ترمز زد که دکتر هورا

ناگهان متوجه شدند هم جا پر از سربازانی است که سوار موتورسیکلت و جیپ هستند و روي جاده 

در این زمان افسري از یکی از جیپ . نیم دایره اي تشکیل داده اند و رویشان به سمت آن هاست

. سمت آن ها حرکت کردها پیاده شد که آنتن رادیو داشت روي شیشه جلویش تاب می خورد و به

.مبلغ انجیل با تعجب متوجه شد که همه سربازان مسلسل دستی دارند

[1] Sheldon

[2] Anton Manulesco

[3] Enesco (م-جرج انسکو ویولون نواز مشهور رومانیایی)

م- نوعی ویولون گران قیمت ساخته خاندان سازساز مشهور استرادیواري[4]

م- ا نوعی گیاه توهم ز[5]

[6] Cujun

پنجمفصل

داخل کافه به قدري فالکت بار و کثافت بود که دکتر هوروات از دیدن یک تلفن نو روي بار شگفت 

کافه خالی بود، اما از پنجره اي در انتهاي کافه مبلغ انجیل دو نفر، یک مرد و یک زن، را . زده شد

معلوم بود که وحشت زده اند و همان دید که پابرهنه به سوي سنگ هاي دامنه کوه می دویدند و 
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طور که می دویدند، یکی دوباري سکندري خوردند و افتادند، و مرد مرتباً نگاه هایی هراسان به 

.کافه و سربازان می انداخت و سپس بار دیگر با سرعت نور به پیش می جهید

می رسید، این گونه این مسئله براي دکتر هوروات بسیار غریب بود، اما آن چه غریب تر به نظر 

ناگهانی و حتی وحشیانه متوقف کردن آن ها در میان جاده توسط نیروهاي مسلح و تقریباً هل 

مردي –دیگران به دور افسر فرمانده گرد آمده بودند . دادنشان به این مکان مصیبت بار بود

، اما به اندازه کوتاه قامت و خپل و آبله رو که در چهره اش نوعی سبعیت ناخوشایند موج می زد

او توضیح داد که مأمور است و معذور و . کافی مودب بود و سعی داشت رضایت آن ها را جلب کند

از نیروي امنیتی بود و ] 1[با باال بردن دو دستش ایشان را به سکوت فرا خواند؛ او کاپیتان گارسیا

به او گفته بودند حرکت از رادیوي جیپش. امید داشت سفر آن ها تا آن لحظه دلپذیر بوده باشد

اما بعد با باال انداختن شانه توضیح داد –آن ها را موقتاً قطع کند و منتظر دستورات بعدي بماند 

که یا رادیو اش از کار افتاده بود که همکارانش داشتند این موضوع را بررسی می کردند یا این که 

به این ترتیب او به خود اجازه داده . ودبه احتمال زیادتر فرستنده سرفرماندهی دچار مشکل شده ب

بود جسارتاً آن ها را به این جا بیاورد و از آن ها می خواست در مدتی که وي سعی می کرد از 

فقط یک اشکل –او ابراز تأسف کرد . طریق تلفن با افسر فرمانده اش تماس بگیرد، راحت باشند

یار بزرگی مشروب براي خودش ریخت و و سپس پشت بار رفت و لیوان بس–فنی پیش آمده بود 

.سپس تلفن را برداشت و شماره اي گرفت. آن را درجا خالی کرد
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معلوم ": مبلغ انجیل به مردي با سبیل خاکستري و پاپیون که کنار او به پیشخوان لم داده بود گفت

."نیست چه خبر است

. د که قرار نیست ما آن را ببینیمباید اتفاقی در ادامه جاده افتاده باش"چارلی کوهن حدس زد که 

آن ها معموالً نسبت به چنین موضوعاتی محتاط و خجالتی –شاید عملیات پلیس علیه دانشجویان 

"نمی شود این جا را دقیقاً یک کشور دموکراتیک خواند، می دانید که،. هستند

".کامالً خبر دارم": مبلغ انجیل به خشکی گفت

دید که کادیالك دیگري در حالی که دو موتورسیکلت سراپا مسلح دو در کافه بازمانده بود و او

.طرف آن بودند، متوقف شد

آن ها نیروهاي امنیتی ویژه هستند نه پلیس معمولی، آن ها ": چارلی کوهن نسبتاً مشوش گفت

".تحت فرمان شخصی و مستقیم ژنرال آلمایو هستند

وتاهی با یکی از سربازان به سمت کافه قدم دختري از ماشین پیاده شد و بعد از جر و بحث ک

روي خوش و چهره دوست . دکتر هوروات بالفاصله فهمید که دختر آمریکایی است. برداشت

بند بند بدن یک . داشتنی دختر براي دکتر هوروات آشنا بود و لبخندي دلپذیر بر لبانش انداخت

اما بعد . دانشگاه به آن جا آمده بوددختر دانشجوي آمریکایی را داشت و گویی مستقیماً از محیط

متوجه شد دختر بیش از این حرف ها مست است؛ دختر لحظه اي در درگاه ایستاد و یک دستش را 

.به دیوار زد و با چهره اي گستاخ به شکلی اغراق آمیز شق و رق به سوي میزي رفت و نشست
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ندکی سرباال، دهانی جاافتاده و دختر بسیار زیبا بود، با خطوط چهره ظریف و دماغی جذاب و ا

عینکی از جیبش در آورد، آن را به چشم . دوست داشتنی و موهاي قهوه اي کوتاه و تقریباً پسرانه

بیش از بیست و پنج سال . زد و به اطراف نگاهی انداخت، بعد دوباره عینک را در جیبش گذاشت

انه و این قدر مست تنها آن جا نداشت و دکتر هوروات احساس کرد دختر نباید این قدر القید

.بنشیند

از قرار کاپیتان گارسیا دختر را خیلی خوب می شناخت؛ از پشت پیشخوان با یک بطري و یک لیوان 

بیرون آمد و آن ها را سر میز دختر گذاشت و با احترام آشکاري سر خم کرد و چیزي به اسپانیایی 

قدري پر کرد که باعث شد گره بر ابروان دکتر دختر شانه اي باال انداخت و لیوان را به . گفت

به نظر می رسید . دختر نیمی از لیوان را نوشید و بعد دوباره به آن ها نگاه کرد. هوروات بیفتد

.براي نخستین بار متوجه چارلی کوهن شده باشد و دستی دوستانه برایش تکان داد

ما این جا چی کار ": با او صحبت کردچارلی کوهن به سمت میز او رفت و"اه، سالم،": دختر گفت

"داریم؟

به نظر می ". دختر خیلی بلند صحبت می کرد"چه عرض کنم،":دکتر هوروات شنید که دختر گفت

من با چندتایی از دوستانم در ییالق بودیم که این . رسد باز هم یکی از آن ماجراها در کار است

مستقیماً به سمت خانه آمدند و به من گفتند پسرها به همان شیوه دل به هم زن همیشگی شان 

".خب، خوزه به زودي اوضاع را مرتب می کند. همراهشان بیایم
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چارلی کوهن نگاهی به کاپیتان گارسیا انداخت، مردي که می دانست یکی از معتمدترین افراد 

ر هوروات استعداد یاب میز را ترك کرد و پیش دکت. کاپیتان داشت تلفن می زد. خوزه آلمایوست

.برگشت و به وضوح معلوم بود که قصد استراق سمع مکالمه را دارد

"این دختر کیست؟": مبلغ انجیل پرسید

.چارلی کوهن نگاهی به میز انداخت

".ژنرال آلمایو... نامزد "

او کامالً . چندان متقاعد کننده ادا نشد و دکتر هوروات متوجه این امر گردید"نامزد"کلمه 

: نهایتاً با این امید رنگباخته که شاید آخراالمر اشتباه کرده باشد پرسید. احتی می کرداحساس نار

"آمریکایی است؟... آیا "

او داشت به مکالمه کاپیتان گارسیا با شخص دیگري در آن "آمریکایی است،": چارلی کوهن گفت

.سوي خط گوش می داد

او "یده باشم، می شود لطفاً تکرار کنید؟ببخشید، فکر نمی کنم درست شن": افسر داشت می گفت

.براي لحظه اي ساکت ماند؛ سپس چشمانش گرد شدند و به سختی آب دهانش را قورت داد

"تیربارانشان کنیم؟ گفتید همه را تیرباران کنیم؟"

اما گویی . "اسپانیایی من خیلی خوب نیست": دکتر هوروات با خوش رویی به چارلی کوهن گفت

.ناگهان یخ زده بودهم صحبتش 

کاپیتان گارسیا براي اجتناب از هر نوع سوءتفاهمی صدایش را باال برده بود و دختر حرف هاي او 
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"اوه، خدایا،":دختر با بی حوصلگی گفت. را شنید

"گفتید همه را تیرباران کنیم؟": کاپیتان گارسیا بار دیگر سوالش را تکرار کرد

.ی می شناخت ولی می خواست مطلقاً مطمئن شوداو صداي کلنل مورالس را به خوب

"بله، همه را تیرباران کنید،"

"...با عرض معذرت، در میان این ها چند شهروند آمریکا هم هستند... اما، قربان "

او نگاهی سریع به زن مو مشکی که پشت میز داشت برگ هاي ماستاال می جوید و کیف دستی 

نوهایش قرار داده بود، انداخت و در حالی که صدایش را به برازنده آمریکایی اش را روي زا

"و البته، مادر ژنرال آلمایو هم اینجا هستند،": عالمت احترام پایین می آورد ادامه داد

وکیل که خیلی . چشمان همه در آن کافه، حتی عروسک ناطق، به کاپیتان گارسیا دوخته شده بود

وفق ترین فعالیت هاي حقوقی اش مربوط به آمریکاي برخی از م–خوب اسپانیایی حرف می زد 

چارلی کوهن براي لحظه اي به خود این امید را . مثل گچ سفید شده بود–التین و کارائیب بود 

داد که این ها همه یکی دیگر از شوخی هاي سرکاري خوزه آلمایو باشد، اما نتوانست این را به 

.عرق سرد را از صورتش پاك کرددستمالش را بیرون آورد و. خودش بقبوالند

البته او می دانست چنین . ناگهان اسپانیایی دکتر هوروات به شکل قابل مالحظه اي پیشرفت کرد

او هرگز در یادگیري زبان هاي خارجی . نمی شد که درست شنیده باشد. چیزي غیر ممکن است

.خوب نبوده است
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.ی زدکاپیتان گارسیا داشت دوباره حرف م"بله قربان،"

".ژنرال آلمایو می گویند که شما می توانید مادرشان را هم تیرباران کنید"

در حالی که همچنان با احترام صحبت می کرد، . گارسیا کاله کپش را در آورد و روي بار گذاشت

.با دست آزادش بطري اي برداشت و براي خود مشروبی ریخت

به این مهمی الزم است من شخصاً صداي ژنرال اما براي اجراي دستوري. قربان، مرا عفو کنید"

".آلمایو را بشنوم

".ژنرال آلمایو درگیر قضایاي مهم تري است. فقط آن چه را به تو دستور داده می شود انجام بده"

.نگاه سریع دیگري به پیرزن انداخت و لیوانش را باال برد و خالی کرد. کاپیتان نفس عمیقی کشید

"ان؟قضایاي مهمتر، قرب"

"بله،"

.او وحشت زده به نظر می رسید. گارسیا دهان و صورتش را با آستینش پاك کرد

قربان، اگر قرار است من مادر ژنرال را تیرباران کنم، می خواهم این فرمان را از زبان خود "

".ژنرال بشنوم

".ژنرال دارند با خط دیگر صحبت می کنند"

.هاي کاپیتان گارسیا سرازیر شوندبه نظر می رسید دیگر چیزي نمانده اشک

بسیار خوب، اگر ژنرال دارند با خط دیگري صحبت می کنند می شود موضوع مادرشان ": او گفت

به هر حال مادر خودشان . تیربارانش می کنم. دستور را اجرا خواهم کرد. را راست و ریس کرد
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"آمریکایی چطور؟ولی شهروندان. است، پس می شود فرض کرد که مشکلی در کار نیست

".می فهمی گارسیا؟ بالفاصله. آن ها را بیخ دیوار بگذار و بالفاصله تیرباران کن"

من هرگز از اجراي . قربان، این کار را خواهم کرد، مطمئن باشید": گروهبان گارسیا جیغ کشید

جه فقط موضوع این است که براي چنین دستور خاصی با این در. هیچ دستوري تمرد نکرده ام

اهمیت به لحاظ ملی، یعنی کشتن شهروندان امریکایی، می خواهم فرمان را از زبان شخص ژنرال 

".بشنوم

".گوشی را نگه دار. خیلی خب، احمق، ژنرال دارند با خط دیگر صحبت می کنند"

.با دست دیگرش بطري را گرفت و بر لبانش فشرد. گارسیا گوشی را نگه داشت

باید می . این لعنتی بهترین سیستم تلفن در خارج از آمریکاست": ت گفتدختر با صداي بلند و مس

من باعث شدم این سیستم را راه بیاندازند؛ و جاده ها، سالن ارکستر . مسئولش من هستم. دانستم

او واقعاً یک حرامزاده "دختر به گریه افتاد "...و بعد ... سمفونیک و کتابخانه عمومی بسازند 

".است

حتی عروسک ناطق هم میخکوب شده بود و چشمان . ی در سکوت محض ایستاده بودندآن ها همگ

او . بعد دکتر هوروات شروع به غریدن کرد. براقش بر تلفن کاپیتان گارسیا خیره مانده بود

صدایش را تا چنان حد رعدآسایی باال برد که کاپیتان گارسیا چهره درهم کشید و دستانش را با 

".سکوت، سکوت، نمی توانم بشنوم": و به انگلیسی گفتعصبانیت تکان داد 
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، "قوانین بین المللی"بی مهابا لغاتی چون . دکتر هوروات واقعاً داشت از جان مایه می گذاشت

از لبانش بیرون می "رذالت شیطانی"، "قصاص ویرانگر"، "سبعیت بی سابقه"، "کرامت انسانی"

یک عبارت "هرزه بی حیا"با گفتن –بی سابقه بود او حتی کاري کرد که براي خودش هم . ریخت

.قبیح و تأسف برانگیز ادا کرد

.عروسک که اگه اولسن محکم در دستانش گرفته بود، سرش را به سمت اربابش چرخاند

سپس به چارلی کوهن نگاهی انداخت و ".این مرد واقعاً با استعداد است": عروسک گفت

".چارلی باید اسمش را بنویسی":گفت

او عمیقاً به اهمیت تاریخی . کاپیتان همچنان که گوشی را به گوشش چسبانده بود انتظار می کشید

نخستین بار در تاریخ بود که شهروندان آمریکایی در این . آن چه درشرف وقوع بود وقوف داشت

این موضوع قبالً، زمانی که کشور براي مسافرت –نه این که به قتل برسند . کشور اعدام می شدند

.بلکه اعدام قانونی بر مبناي فرامین رسمی–امن نبود، چندباري رخ داده بود 

"بله، قربان، ژنرال": گارسیا ناگهان در جایش میخکوب شد و گفت

.او صداي شخص ژنرال آلمایو را در آن سوي خط تشخیص داد

و بعد بالفاصله به این ! االغ همه را در جا تیرباران کن! تیرباران کنمی شنوي، گارسیا؟ همه را "

".جا گزارش بده

و منتظر تق آن سوي خط ماند پیش از آن که به آرامی گوشی را پایین "بله، قربان،": گارسیا گفت

همین حاال هم خیلی مست بود و آن چه دید باعث شد چشمانش . سپس به آن ها نگاه کرد. بگذارد



41

اکنون در پیش روي گروه کوچک مسافران مرعوب و مبهوت یک روح . یباً از حدقه بیرون بزنندتقر

درخشان سفید، سبز و صورتی ایستاده بود که شلواري گشاد به تن و کالهی نوك تیز به سر و 

.ویولونی مینیاتوري به دست داشت و صورتش را با الیه کلفتی از پودر پوشانده بود

"این دیگر چیست؟": ریاد زدگروهبان گارسیا ف

کسی نبود جز آقاي مانولسکوي کوچک، موسیقی دان مشهور، که سعی داشت جان سالم به در 

وقتی فهمید چه سرنوشتی در انتظار اوست و ذهنش مانند موش به تله افتاده اي به چرخیدن . ببرد

اده است، خطایی فوق او می دانست در این جا اشتباهی رخ د. افتاد، راه فراري به ذهنش رسید

چه کسی می توانست جداً فکر کند که می شود یک دلقک نوازنده را جلوي . العاده و باورنکردنی

جوخه آتش قرار داد؟ شاید دیگران جاسوس بودند ولی او فقط یک دلقک نوازنده بود و می 

.می خواست متقاعدش کند. خواست این موضوع را به افسر ثابت کند

ته و به دستشویی پشت کافه رفته بود و در آن جا عجوالنه لباس مبدلش را پوشیده او کیفش را گرف

اکنون با ویلون مینیاتوري در دستش در حالی که ملتمسانه . و به صورت هراسانش پودر زده بود

.لبخند می زد پیش روي هیوال ایستاده بود

چرا . ارم به مورچه هم نمی رسدآز. من فقط یک دلقک نوازنده ام. ژنرال به من نگاه کنید": گفت

من کاري . آن ها عاشق این هستند که مرا ببینند. مرا اعدام کنید؟ ژنرال به بچه هایتان فکر کنید

"می خواهید یک قطعه کوتاه بنوازم؟. می کنم که فرزندان شما، ژنرال، خیلی خوشحال شوند

".تی هوشمندانهمن به این می گویم یک مانور روان شناخ": عروسک به طعنه گفت
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.همه آن ها در لحظه شروع به حرف زدن کردند. آقاي مانولسکو طلسم را باطل کرده بود

از این ماجرا قصر . ما همه هنرمندان برجسته با شهرت بین المللی هستیم": موسیو آنتوان فریاد زد

".در نخواهید رفت

"نی صحبت کنم،همین حاال می خواهم با سفیر آمریکا تلف": دکتر هوروات غرید

اگر جرأت کنید دست روي ما بلند کنید، همه فکر و ذکرم این ": وکیل مدافع بدون منطق فریاد زد

".خواهد شد که به دار مکافات آویخته شوید

–خبرهاي مهمی براي او دارم . بگذارید من با خوزه آلمایو صحبت کنم ": چارلی کوهن گفت

".ستندخبرهایی خیلی مهمی ه–منتظر من است 

دختر آمریکایی از سرمیزش بلند شد، عینکش را زد و . پسر کوبایی در گوشه اي ساکت ایستاده بود

.پیش زن سرخپوست رفت

خانم آلمایو، مرا به خاطر می آورید؟ من همراه خوزه چند ماه پیش از ": دختر به اسپانیایی پرسید

"مرا به خاطر می آورید؟. شما عیادت کردم

او کامالً . روي اش خیره بود و از روي رضایت لبخند می زد و دهانش می جنبیدپیرزن به پیش 

.غایب بود و در حالت منگی ناشی از ماستاال

من . اما من دوستش دارم. این جا کشور غریبی است. اي داد بی داد": دختر با آه و ناله گفت

ام من می کنند یا شاید برایم روزي خیابانی را به ن. عاشق این کشورم و برایش کلی کار کرده ام
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اما آن ها . من عاشق این کشور و مردمانش هستم]. 2[درست مثل اویتا پرون. بناي یادبودي بسازند

".واقعاً حرامزاده اند

بعد از همه این سال ها کار پلیسی . کاپیتان گارسیا دو دستش را به نشانه فرمان دادن باال برد

رین مردان ژنرال آلمایو، هنوز نمی توانست در مقابل احساس تکراري، به عنوان یکی از معتمدت

. مهم بودن که کمی از قبل از صدور فرمان دادن به جوخه اعدام به وي دست می داد مقاومت کند

مسئله این نبود که او از کشتن آدم ها لذت می برد، بلکه لحظه اي سکوت پیش از فرمان نهایی 

گویی زمین را به ارث می . ان به شدت احساس غنا می کردوجود داشت که در آن زمان وي ناگه

پدر و پدربزرگش . خورشید، مراتع، درختان، آتشفشان ها، همه چیز مایملک او می شد. برد

. راهزنانی بودند که مردم را می کشتند تا هر آن چه را در جیب آن ها پیدا می شد، صاحب بشوند

وقتی فرمان آخر را فریاد . همه جهان را صاحب می شداو–اما او بیش از این ها اخاذي می کرد 

.می زد، زندگی چون یک مشروب قوي خودش را به او نشان می داد

همگی تان حاال اعدام می ": او آن ها را لحظه اي با چشمان عبوسش در نظر گرفت و اعالم کرد

".شوید

: ازوي او را گرفت و گفت دختر براي قوت قلب بخشیدن ب"ولی چرا؟ چرا؟": مبلغ انجیل غرید

حتماً می فهمید که این کشور با کشورما خیلی فرق دارد و ما هنوز در تعلیم و تربیت آن ها موفق "

".نشده ایم
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.کاپیتان گارسیا از پشت پیشخوان بیرون آمد و تعظیم کوچکی کرد

ه بین همسایگان گویی داشت نوعی ابراز دین مستانه به روابط حسن"اول شهروندان امریکا،": گفت

.در قاره آمریکا انجام می داد

از آن جایی که هیچ کدام از جایش تکان نخورد، نگهبانان با قنداق تفنگ آن ها را به سمت در 

.اگه اولسن عروسکش را محکم در بغل گرفته بود. پشتی هل دادند

بیایید زورمان پس. این یک لحظه فوق العاده است! اعالم شروع نمایش": عروسک به طعنه گفت

اما من در هر صورت از عروسک . می دانستم که تو روزي به این جا می رسی! اگه اولسن. را بزنیم

".گردانان متنفرم

موسیو آنتوان کمی مقاومت به خرج داد، اما اندکی بعد خود را در حیاط پشتی زیر آفتاب سوزان 

.یافت

. دهم یک هنرمند واقعی چگونه می میردبهتان نشان می! خیلی خوب، خوك ها": او فریاد زد

هیچ حکومت پلیسی . بییاید آخرین برنامه مان را اجرا کنیم. یااهللا، آقایان، آواز قو را می خوانیم

".کثافتی نمی تواند یک هنرمند واقعی را ساکت کند

اگرچه دکتر هوروات عمیقاً گیج شده بود ولی احساس کرد . پسر کوبایی داشت گریه می کرد

ظیفه اش این است که پسر کوبایی را تسلی بدهد؛ بعد فهمید چیزي راجع به وي نمی داند و و

.با محبت به شانه هاي او زد. احساس کرد مایل است به او توجه نشان دهد

این پسر بیچاره ": همان طور که کنار دیوار کافه صف کشیده بودند از چارلی کوهن پرسید
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"کیست؟

.ه با شریک شدن در احساسات سایرین خیلی فاصله داشتچارلی کوهن در این لحظ

".او آخرین سوپرمن کوباست"

او می ": چارلی کوهن با صدایی خفه و مأیوس گفت. این جمله مبلغ انجیل را در تعجب فرو برد

این موجودات . تواند به دفعات فوق العاده زیادي رابطه جنسی داشته باشد، تقریباً بدون وقفه

".در فیلم هاي مستهجن خیلی طرفدار دارندعجیب الخلقه

دکتر هوروات به قدري وحشت کرده بود که چشمانش را به سرعت از هیوالي کوبایی برگرداند و 

هر اشتباهی هم که در زندگی اش مرتکب شده . تقریباً با حس تسکین به جوخه اعدام خیره شد

شیطان واقعاً وجود داشت و اینک –بود، اکنون می دانست که در مورد یک چیز محق بوده است 

حتی اگر در ظاهر دست کاپیتان گارسیا به –دست شیطان بود که ایشان را بیخ دیوار گذاشته بود 

.نظر می آمد

. دکتر هوروات احساس منگی می کرد، به واقع او از ضربه هاي سنگین حریف منگ شده بود

علیرغم همه توانایی هاي دکتر هوروات، داشت او حریفش او را در گوشه رینگ گیر انداخته بود و، 

او دید که کاپیتان گارسیا اسلحه اش را بیرون کشید و سربازان تفنگ هایشان را به . را له می کرد

دست گرفتند؛ خواست چیزي براي تسکین دختر آمریکایی که کنارش ایستاده بود بگوید، اما شنید 

من واقعاً دلواپس مردن . از این ها کار کرده بودمکاش براي این کشور بیشتر": که دختر گفت

".خدایا، من یک آدم وامانده ام. نیستم، اما مردن کار مثبتی نیست
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".یک هنرمند واقعی را ببینید! کثافت ها": دکتر هوروات شنید که موسیو آنتوان فریاد کشید

ده و پشتش به دیوار چشمان غضب آلودش را به مرد فرانسوي بلندقامت دوخت که پیراهن پوشی

او دید که زن سرخپوست . بود و داشت در یک حالت شیدایی میهن پرستانه تردستی می کرد

یا در خلسه مواد مخدر بود : شادمانه لبخند می زد، در حالی که هنوز برگ هاي ماستاال می جوید

یل را دید او آقاي شلدون وک. یا شاید فکر می کرد این نوعی مراسم خوش آمدگویی رسمی است

که، از روي بی قیدي محض، یک قرص آرام بخش باال انداخت، و این موضوع با توجه به چند ثانیه 

اي که از عمر آن ها باقی مانده بود، به نظر دکتر هوروات، کاري شرافتمندانه و خوشبینانه و کامالً 

خودش را شق و رق کند آمریکایی آمد و باعث شد مبلغ جوان انجیل سرش را با غرور باال بگیرد و 

و تقریباً احساس آرامش نماید، تو گویی قرص آرام بخش از طریق نوعی معجزه سعادت بر او هم 

نگاه دکتر هوروات به آقاي مانولسکو افتاد که در لباس دلقکی پر زرق و برقش . اثر کرده بود

شنید که که او. داشت با ویلون کوچکش چیزي می زد که گویی یک آهنگ یهودي خصمانه بود

چشمش به چشم عروسک افتاد و صداي تمسخرآمیز او را شنید . کاپیتان گارسیا فرمان را فریاد زد

".به عرضتان که رسانده بودم! ناك اوت در راند اول، جناب واعظ": که می گفت

او سراسیمه سعی کرد هوشیاري اش را بازیابد، صورت فرزندانش را به خاطر آورد و افکارش را 

وف به خداوند کند، اما چشمانش از فرانسوي دیوانه، که داشت تردستی می کرد، به دلقک معط

نوازنده که صورتش را با الیه کلفتی از آرد سفید کرده بود، افتاد که داشت القیدانه و تقریباً با 
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مگر مرگ ": شادمانی آهنگ یهودي اش را می زد و شنید که عروسک ناطق بازهم به طعنه گفت

"؟ چیزي نیست جز استعداد نداشتنچیست

و بعد این فکر پلید به ذهنش خطور کرد که تنها هنرمندي که در میان آن ها هنرنمایی نمی کرد، 

سوپرمن کوبایی بود و این که این آخرین فکر او بر روي کره خاکی است چنان وحشتی در دلش 

عدام برگرداند که استحقاق هر انداخت که، مغموم و دمغ، با این حس نگاهش را به سمت جوخه ا

.آن چه را برسرش می بارید داشت

[1] Garcia

[2] Evita Peron

ششمفصل

پشت میز عظیمش زیر پرتره رهبر آزادي بخش نشسته بود، . "شگون دارد": خوزه آلمایو گفت

د کروات و پیراهنش باز بود و داشت سیگار برگ می کشید و با میمون خانگی اش که تنها موجو

. او عاشق میمون ها بود. زنده اي بود که جرأت داشت به وي بی احترامی کند، بازي می کرد

بسیاري از مردم چیزي بشري در میمون ها می بینند، ولی به نظر خوزه کار میمون ها درست تر از 

.این چیزها بود

س بزرگی که تا پرندگان در قف–صد و پنجاه متر مربع با کفپوش مرمرین –در سوي دیگر اتاق 

در کنار دیوارهاي قفس و بر روي میله . سقف می رسید آواز می خواندند و سروصدا می کردند

.ها، طوطی ها و قمري ها گاه به گاه جیغ تندي سر می دادند
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آلمایو این . میز هفت متر طول داشت و روي آن از یک سر تا سر دیگرش هفت تلفن قرار گرفته بود

تلفن ها را آن جا گذاشته بود تا مالقات کنندگان آمریکایی اش را تحت تأثیر قرار دهد، اما این 

همین طور پنج . دفعه آرزو داشت کاش براي اقامتگاهش تعداد بیشتري خط تلفن کشیده بود

آلمایو می توانست بی آن که : طري مشروب باز که دوتاي آن ها خالی بود آن جا دیده می شدب

و رادتسکی خیلی بیشتر –می شناخت بیشتر بنوشد ] 1[خم به ابرو بیاورد از هر کس که رادتسکی

.از این حرف ها میخانه در زندگی اش دیده بود

چون فکر می کنی شگون دارد، تیرباران گوش کن، تو می توانی مادر خودت را،":رادتسکی گفت

اما همین جوري، حتی براي . کنی و از این کار در این کشور لعنتی کک هیچ کس هم نمی گزد

با این کار فاتحه همه . جلب رضایت شیطان، نمی شود شهروندان آمریکایی را بیخ دیوار گذاشت

".چیز خوانده می شود

"شیطان"آمده و بزرگ شده بود، این جور به کاربردن کلمه جایی که او به دنیا . آلمایو اخم کرد

سرخپوستان همیشه به . اداي نام شیطان بی احترامی و خطرناك ملحوظ می شد. بدشگون بود

این سنت احتماالً به دوران . شیطان، حتی در لهجه کوخونی، با لفظ ال سینیور ارجاع می دادند

ت، زمانی که این لفظ به کسانی اطالق می شد که تسخیر آن جا توسط اسپانیایی ها بر می گش

.سرخپوستان از آن ها می هراسیدند و بر زندگی و مرگ این سرخپوستان حاکم بودند

داري تیشه . اما می دانم که عقل از سرت پریده. فکر نکنم مست باشی": رادتسکی با عصبانیت گفت

."به ریشه خودت می زنی
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بارون خیلی شق و رق نشسته و منتظر . ه روي زانوهاي بارون جهیدمیمون ناگهان از شانه آلمایو ب

هرچند به نظر وي، با در نظر گرفتن وضعیت پیشاتاریخی عصرحاضر، . بود تا تکامل به وي برسد

این که چنین امري عمالً رخ دهد به شدت نامحتمل به نظر می رسید، و لذا بارون در قبال هر آن 

ماجراهاي دل به همزن و غیرانسانی که بنابر مقتضیات زمان چه برسرش می آمد، و همه آن 

درگیرشان می شد، تنها به ابراز نوعی خونسردي، تمسخر و بی تفاوتی کامل رواقی مسلکانه بسنده 

.او گوش میمون را با مالطفت قلقلک داد. می کرد

، اما این موضوع به نظر از زمان داروین عموماً بر این باور بوده اند که انسان از اعقاب میمون است

بارون با لحاظ کردن برخی جوانب تاریخ و اجتماع معاصر، و در نظر گرفتن اینشتین، فروید، بمب 

هیدروژنی، خوزه آلمایو، دیکتاتوري ها، اتاق هاي گاز و اعدام هاي دسته جمعی، ادعایی مهمل 

. ید واهی بستن به نوع بشرمی آمد، و صرفاً ادعایی بود در جهت بی حیثیت کردن میمون ها و ام

.او گوش میمون را خاراند و میمون بر بینی او بوسه زد

، که آشکارا در وضعیت هراس و حمله عصبی بود و لب هایش می پرید داشت با یکی از ]2[دیاز

تلفن ها صحبت می کرد، و احتماالً با این وحشت اصالً به چیزي گوش نمی داد، در حالی که کلنل 

قابل اطمینان ترین گروه سربازان تحت امر آلمایو –شین فرماندهی نیروهاي امنیتی مورالس، جان

.پشت سر هم به کاخ ریاست جمهوري و رئیس ستاد زنگ می زد–

.رادتسکی در صندلی اي در سمت راست میز فرو رفت، و به خوزه آلمایو خیره شد

ته، خطوط چهره خوزه هنوز به علیرغم مشروب خواري سنگین و تنش عنان گسیخته دو ساعت گذش
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نوعی سادگی نازدودنی در او : طرز حیرت آوري جوان و شاداب، و در نوع خودش، معصومانه بود

با این آستین ها و بند شلوار و کروات و یقه باز، و تپانچه اي که . بود، فقدان تمام و کمال شکاکیت

ر نگاه اول، چندان فرقی با سایر به آرامی در جلدش می گرداند و سیگار برگی که می جوید، د

اما بعد آدم ملتفت می شد که این شخص باالبلند . اوباش بزرگی که رادتسکی می شناخت نداشت

و قوي و همواره به طرز غریبی بی تحرك و ساکت، چه وابستگی عمیقی به سرزمین سنگ گدازه 

ش و خدایان سنگی اي که هاي سیاه دارد، به سرزمین فقر و خرافه، سرزمین آتشفشان هاي خامو

کشیشان اسپانیاي خردشان کرده بودند ولی صورت لت و پارشان را دهقانان محترمانه، باز از زمین 

چند قطره از خون فاتحانی که مدتها بود اثري از آن ها بر جاي . به سوي آسمان برافراشته بودند

چشمانش . ي افزوده بودنمانده بود، رگه اي از گزندگی به خطوط چهره قویاً سرخپوستی و

سبزخاکستري بود، مراقب، بی ردي از بدبینی یا حتی تمسخر که هرگاه بر نقطه اي خیره می 

کهن ترین رویایی که تاکنون در روح بشر زیسته در او : شدند تنها جدیتی هشیار و برا در بر داشتند

.بود

بود و اندك چیزي وجود اوتو رادتسکی هجده ماهی می شد که همراه جدایی نشدنی این مرد 

در واقع، رادتسکی آن قدر می دانست که آماده بود آلمایو را ترك . داشت که درباره او نداند

.اما اکنون به نظر می رسید که خیلی دیر شده باشد–کند 

و در ابتدا خطرناك به نظر نمی آمدند، چرا که –اتفاقات همین چند روز پیش شروع شده بودند 

افسران جوان در شمال . افسار ارتش و پلیس را با قدرت در اختیار خود داشتآلمایو همیشه
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شورش کرده بودند و به نظر می رسید افرادشان از آنها تبعیت کرده باشند، هرچند این موضوع 

و همان صبح –به زور هزار نفري می شدند –تالش مذبوحانه اي بود . هنوز چندان قطعی نبود

ولتی در قصر ریاست جمهوري حاضر شد، و در آن جا رئیس ستاد موقعیت آلمایو در یک جلسه د

دقیق شورشیان و نیروهاي وفادار را روي نقشه بدو نشان داد و قول داد که این پادگان کوچک و 

آن چه اساساً اهمیت داشت . دور افتاده در شمال، ظرف چهل و هشت ساعت محاصره و منهدم شود

فیصله یابد، پیش از آن که خبر چنین فعالیت احمقانه اي به مطبوعات این بود که موضوع به سرعت 

آمریکایی درز کند، و از این رو سانسور شدیدي بر بنگاه هاي خبري اعمال شد و همه گزارشگران 

.خارجی تحت مراقبت جدي قرار گرفتند

میزبان برخی از آن شب هنگام شام، او . آلمایو در اطمینان کامل با ماشینش به اقامتگاهش برگشت

همکاران مالی اش در ایاالت متحده بود و یک اجراي خصوصی از نمایش جدیدي را که قرار بود 

او خرسندانه انتظار آن روز عصر را می . روز بعد در ال سینیور افتتاح شود برنامه ریزي کرده بود

.کشید

و اخبار وحشتناك از تلفن به آن ها حداکثر نیم ساعت بعد وقتی تیراندازي در خیابان ها شروع شد 

نیروي . پلیس شورش کرده بود و رئیس پلیس را زنده زنده سوزانده بودند. گوش رسید، برگشتند

از . ویژه امنیتی به سرفرماندهی پلیس حمله کرده بود ولی با مقاومت خشونتباري مواجه شده بود

دیگر می جنگیدند، یگان زرهی همه بدتر، یگان هاي موجود در پادگان هاي پایتخت داشتند با یک
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به پشتیبانی شورشیان شمال بیرون آمده بود، حال آن که لشگرهاي پیاده نظام وفادار مانده 

.بودند

ارتش پر از گروهبان هاي جوان –اما آن چه آلمایو را متحیر و مشوش می کرد شورش ارتش نبود 

آن چه واقعاً وي را شگفت زده ساخته بود . بود که گرسنه و بلند پرواز بودند و طاقت صبر نداشتند

آن هایی که مطلقاً هیچ –رعیت ها در بازارچه ها، کارگران، مغازه داران: مردم پایین دست بود

چرا –و تقریباً بدون سالح –شت کرده بودندآنها به او پ. چیز در این ماجراها به دست نمی آوردند

چماق و سنگ و ساطور به دست گرفته بودند و حتی با –که وي همواره مواظب این موضوع بود 

هزاران هزارشان، دست –آنها اکنون سعی داشتند که به اقامتگاه برسند . دست خالی می جنگیدند

ی آمدند، و گرچه آن چه از دستشان بر در دست هم گره کرده، سرود خوان و نعره زنان پیش م

می آمد خیلی ناچیز بود اما باید از نیروي امنیتی علیه شان استفاده می شد و این باعث می شد با 

.شورشیان پلیس و یگان تانک تنها به کمک پیاده نظام و نیروي هوایی مقابله شود

قی که مجهز به تهویه مطبوع بود اقامتگاه در کوهپایه مشرف بر شهر ساخته شده بود و پنجره اتا

بسته نگه داشته می شد، اما او بازهم می توانست از وراي رگبار مسلسل ها غرش عنان گسیخته اي 

مشخص بود که با . صداي مردم: را که مانند دریایی خشمیگن پیش می آمد و باال می رفت بشنود

. را دست کم گرفته باشد واقعیت نداشتآن ها زیادي با مالیمت رفتار کرده بود، اما این که آن ها 

.مسئله این بود که همواره فکر می کرد مرد محبوبی است
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.محبوب بودن شگون ندارد: اکنون به این غرش با رضایت خاطر گوش می داد

"بسپارش به من، اوتو": گفت

ین به نظرم نمی آید که اعدام شهروندان آمریکایی به هیچ وجه تو را از ا": رادتسکی گفت

".مخمصه نجات دهد

آلمایو در حالی که با دستانش اداي کسی را در می آورد که می خواهد رضایت بچه اي را جلب 

اما آن جوجه هایی . درست که این کار بالفور و شخصاً به کارم نمی آید. اوکی، اوکی": کند گفت

من . یلی واضح استدلیلش هم خ. را که می خواهند مرا گیر بیاندازند به خاك سیاه می نشاند

شورشیان ارتش و توده مردم و دولت جدید این . نبودم که چند آمریکایی بی گناه را اعدام کردم

آنها دستشان به برخی دوستان آمریکایی خوزه آلمایو رسیده است و همان جا به . کار را کرده اند

"متوجه اي که؟. گلوله بستنشان

د که به شیوه هاي فوق العاده پیچیده این ذهن حیرت مدتها بو. رادتسکی انگشت به دهان ماند

انگیز، بدوي و حیله گر عادت کرده بود، اما این بهترین بصیرتی بود که تا کنون در غرابت رمزآلود 

.آن حاضر شده بود

."و به سادگی ثابت می کنند کار تو بوده است. منکرش می شوند": گفت

ی ها نمی شود به کشور متمدن و نازنینی مثل ایاالت به این راحت". آلمایو سرش را تکان داد

. متحده آمریکا ثابت کرد که من دستور داده ام مادر خودم و معشوقه خودم را تیرباران کنند

".حتی در سیاست–مردم االبختکی که مادرشان را به گلوله نمی بندند 
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یکی از : ت به نقشش بیایدرادتسکی ساکت نشسته و به آلملیو زل زده بود در حالی که سعی داش

معتمدترین فرماندهان چترباز هیتلر، ماجراجویی خستگی ناپذیر، مشاور نظامی شخصی و رفیق 

.باده گساري دیکتاتور

"بعدش چی؟": نهایتاً به زور پرسید

آمریکایی ها تفنگدارانشان را پیاده می کنند و هواپیماهاي . و بعدش": آلمایو با جدیت جواب داد

. و من برخواهم گشت–ن شان را می فرستند تا به این بزغاله ها یک درس حسابی بدهند بمب افک

"اوکی؟

نمی دانم که اوضاع این جوري پیش می رود یا نه، اما در این مدت کجا منتظر ": رادتسکی گفت

"خواهی ماند؟

او . رادش هستندو سه هزار نفر اف] 3[در آن جا ژنرال رامون. در شبه جزیره جنوبی": آلمایو گفت

: با دیگران چیزي به دست نمی آورد. وفادار است. با من حرف زد. همین حاال شنیدي. با من است

".همین االن هم ثروتمند است

"براي رسیدن به آن جا چه خاکی می خواهی بر سرت بریزي؟": رادتسکی پرسید

اما من داده ام آن . رسمبه سالمت به آن جا می. نیروي هوایی هنوز اوکی است": آلمایو گفت

".آمریکایی ها را تیرباران کنند تا مطمئن باشم به کمک آمریکایی ها برمی گردم
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طوطی ها جیغ تند دیگري . میمون به روي زانوي رادتسکی پرید و می خواست به او توجه شود

دن رادتسکی فکر کرد تنها راهی که می شد هنوز از آن حماقت اجتناب کرد طول دا. کشیدند

.ماجرا بود

اوضاع هنوز این قدرها . خیلی خوب خوزه، حاال یک بار هم شده به من گوش بده": رادتسکی گفت

تیرباران آن امریکایی ها االن . صبر کن و ببین نتیجه نبرد درون شهر چه می شود. هم بد نیست

".شاید تو برنده شوي. دیوانگی است

و بعد آن سگ ها را . اً پیروز می شوم-ق- ل- ط- ن مم. مطمئناً من برنده می شوم": آلمایو گفت

براي قتل عام شهروندان آمریکایی محاکمه می کنم، تا هر کسی بداند آن ها چه سگ هایی 

".مطمئن باش–آن ها به همه چیز اعتراف خواهند کرد. بودند

.نطق رادتسکی کور شده بود

می . صبر کن. ت کم حاال انجامش ندهدس. نسنجیده است... من هنوز فکر می کنم این کار ": گفت

".توانی دیرتر اعدامشان کنی

.آلمایو قیافه تقریباً دردمندانه به خود گرفت

".شنیدي که دستور را صادر کردم، مگر نه؟ می دانی که وقتی دستور می دهم چه می شود"

".می توانی بهشان زنگ بزنی و دستور را لغو کنی": رادتسکی گفت

ملت من هم درباره خوزه . خب، من درباره خودم این جوري فکر نمی کنم": گفتآلمایو با جدیت

و کسی . آنها دیگراجلشان رسیده است. من دستور را صادر کردم. آلمایو این جوري فکر نمی کند
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و آمران این قضیه به زودي حالی شان می شود –نباید این کار را با شهروندان آمریکایی بکند 

"پس تو باکیت نباشد، و یک پیک دیگر بزن، اوکی؟. ندچه غلطی کرده ا

میمون جیغ کشید، و اوتو رادتسکی حس کرد میمون با دستان کوچکش در موهایش به دنبال شپش 

.می گردد

[1] Radetzky

[2] Diaz

[3] Ramon

هفتمفصل

، در حومه غربی ]1[دو ماه پیش، زمانی که رادتسکی داشت از میان باغ صومعه سان میگوئل

در . پایتخت، رد می شد رایحه رزها به قدري غلیظ بود که به نظرش رسید این رایحه جامد است

کنار دیوار، بوته هاي صورتی، زرد و سرخ گل رز به چشم می خوردند و گل هاي سفید از شکاف 

تقاضا . ی بیرون زده بودند که دور آن کاکتوس ها و درختچه هاي آگاوه قرار داشتندکف مرمرین

معلوم بود که . کرده بود با پدر روحانی اعظم مالقات کند و این تقاضا بالفاصله پذیرفته شده بود

کل ماجرا از نکته اي شروع شد که در . یا البد فکر کرده بودند که می دانند–می دانند وي کیست 

رادتسکی خیلی نوشیده بود و . کی از دفعات باده گساري شان اتفاقی از دهن آلمایو پریده بودی

اگر واقعاً می ". خوزه آلمایو خیلی سنگین پشت میز لم داده بود. احتماالً زیادي هم سوال می کرد

باید بروي و–چه چیزي مرا بزرگ کرد–خواهی بدانی که من چه جوري کارم به این جا کشید 

".شاید هم نتواند. شاید بتواند به تو بگوید. ازپدر سباستین، در صومعه سان میگوئل، بپرسی
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اکنون مدتی بود که داشت در ایوان انتظار می کشید، و هر از گاهی بین طاقی ها می ایستاد تا به 

. ددشت نگاهی بیاندازد که در آن سروها چون نگهبانان پاي در بند ملکوت قد برافراشته بودن

سرخپوست ها این سروها را انگشتان خداوند می نامیدند، هرچند بسیار نامتحمل بود خداوند به 

او به دنبال سرسوزنی نشانه به آن جا آمده بود تا شاید بصیرت تازه اي . خودش انگشت نشان دهد

داده خشونت همیشه او را تحت تأثیر قرار . نسبت به ذهن و روح آن مرد حیرت برانگیز پیدا کند

جنایت همواره به نظر وي تالش وحشت زاي انسان . شاید در خفا مجذوب آن هم شده بود–بود 

براي تصاحب و تسلط بر حیات بود؛ جانیان بزرگ خالف قوانین جامعه طغیان نمی کردند، بلکه 

این طغیان مستلزم نوعی آرمان گرایی . خالف قانون بسیار قوي تر و موثرتري طغیان می کردند

اوتو رادتسکی در کنار برخی از بزرگترین ماجراجویان زمان خودش زندگی کرده بود، و . دبو

او . او خود را رواقی مسلک می انگاشت. همواره از باور عمیق ایشان به قدرت مشعوف شده بود

حداکثر کاري که می توانی ": غالباً این ماجراجویان را با این گفته مشهورش از کوره به در می برد

هیچ چیز . او واقعاً در طبیعتش رگه اي از بدبینی داشت. "کنی، این است که خانواده تشکیل دهیب

خب، ": یک یاغی را بیشتر از این نمی رنجاند که هنگام مشروب نوشیدن بشنود او زیر لب می گوید

دوست من، آخرش، حداکثر کاري که می توانی بکنی این است که یک خانواده خوب و تر و تمییز

این جمله همیشه ".از این بیشتر نمی شود کاري کرد. تشکیل دهی، با چندتا بچه کوچولوي نازنین

. او جهان، ایمان و اشتیاق ایشان را به سخره می گرفت. باعث حیرت و وحشت آن یاغیان می شد



58

ت مشهورترین قاچاقچی اسلحه در حوزه کارئیب که اکنون داشت در الجزایر فعالی–یکی از آن ها 

."تو به هیچ چیز باور نداري"به وي گفت –می کرد 

رادتسکی در حالی که . صداي قدم هایی به گوش رسید و پدر روحانی اعظم به سمت وي آمد

داشت تحت راهنمایی پدر روحانی از میان راهروهاي بلند می گذشت نگاهی به او انداخت و به 

وار این راهروها نقاشی هاي بدي از قدیسین روي دی. نظرش رسید وي باید آلمانی یا هلندي باشد

اتاق سفید حجیمی که جز یک –سپس به دفتر کار وي رسیدند . داشت در هواي آزاد می پوسید

صلیب بزرگ روي دیوار اصلی آن چیزي نبود و باعث می شد لختی آن مکان بیشتر توي چشم 

می رسید و کاري می کرد که صداي فواره اي که آرام آرام می چکید از پنجره به گوش . بزند

.صفاي آن جا بیشتر شبیه مسجد مسلمانان باشد تا صومعه مسیحیان

او صورتی زرد، چشمانی آبی و ریش قرمز . پدر روحانی اعظم اکنون پشت میزش نشسته بود

نشانه هاي کهنسالی در هزاران چین و چروك صورت او موج می . کوچکی شبیه رامبراند داشت

.زد

با حالتی نسبتاً تدافعی گفت که بله از حدود بیست سال پیش ژنرال آلمایو را که در پدر روحانی

او یک سرخپوست کوخون از دره هاي . آن زمان پسري بیست و چند ساله بوده می شناخته است

کوخون ها مردمی با عزت نفس بسیار و یکی از قدیمی ترین مردمان این سرزمین –استوایی بود 

البته اگر بشود آیین شرك آلود مبتنی –مانی یک تمدن مفصل در این جا داشتند آن ها ز. بودند

به هر حال، باستان شناسان از کثرت خدایانی که هنوز هرساله –بر قربانی انسان ها را تمدن نامید 
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، یک کشیش روستایی کهنسال، ]2[پدر کریسوستومو. از زمین بیرون می کشند کامالً شگفت زده اند

پسر ذهن تیزي : یو خواندن و نوشتن یاد داده و بعد سفارشش را به فرقه دومنیکن کرده بودبه آلما

داشت، در یادگرفتن حریص بود، و این طور به نظر می رسید که روزي بتواند کشیش خوبی از آب 

. فرقه هزینه سفر وي به پایتخت را پرداخته و مراقبت از او را در آن جا به عهده گرفته بود. درآید

به نظر می رسید عمیقاً به . اما خیلی زود معلوم شد که این کوخون جوان آدم راحتی نیست

خداوند ایمان داشته باشد، با این همه، وقتی آموزگارش به وي یادآور می شد که خداوند صاحب 

ی حت. ماست و ما همگی فرزندان اوییم، به دلیلی، به او بر می خورد و تقریباً از کوره در می رفت

پیش آمده بود که وقتی دیگر شاگردان جرأت می یافتند این حقیت ساده را خاطر نشان کنند که 

خداي رحمان ناظر هر آن چیزي است که این پایین اتفاق می افتد، او با آنها به شکل وحشیانه و 

ن به نظر می رسید او بیان معصومانه این واقعیت را هتک حرمت خالق ما. شرورانه اي در بیفتد

آموزگارانش به شدت وي را نکوهش می کردند ولی این چیزها اصالً کارگر نمی . تلقی می کند

او خیلی کله شق بود، و کامالً واضح بود که تکلیفش را با . به گوش پسر جوان فرو نمی رفت. افتاد

خیلی چیزها یک سره کرده است، و وقتی پدر روحانی اعظم او را مواخده می کرد، همین جا 

وادار کردن یک کوخون به حرف زدن هیچ –فقط زل می زد –وي او می ایستاد و زل می زد جل

.تنها یک دفعه قبول کرد در مورد خودش توضیح بدهد. وقت کار آسانی نیست
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دولت، سیاستمداران، سربازان، . دنیا بد است. خدا خوب است": او به کشیش دومنیکن گفته بود

او فقط در بهشت . خدا کاري با آن ها ندارد–ب زمین هستند ثروتمندان کسانی اند که صاح

".است

البته باید به خاطر داشت که زندگی بسیاري از سرخپوستان در پایین آن دره ها بسیار سخت بوده 

با این همه، آنها تسلیم و . و هیچ دولتی کار چندانی براي ارتقاي سطح زندگی آن ها نکرده بود

. اما این پسر به شکلی استثنایی تندخو بود. تشان را پذیرفته بودندرضا پیشه کرده و سرنوش

آنها مرتباً زور خودشان را –آموزگارانش آن چه از دستشان بر می آمد برایش انجام می دادند 

از صداي کشیش ... متأسفانه ، اندکی بعد او با مصاحب نااهلی نشست وبرخاست کرد . می زدند

حت نیست، و رادتسکی، در کمال دقت، وقتی دوراندیشی واضح و دومینیکن بر می آمد که را

به هرحال خوزه خیلی زود از انظار . ناگهانی پدر روحانی اعظم را دید لبخندش را فرو خورد

ظاهراً، او به گاوبازي عالقه مند شده بود و از این میدان به آن میدان می رفت و . کناره گرفت

مردي بسیار ثروتمند که –او یک حامی پیدا کرده بود . کندسعی داشت در این فن مهارت پیدا 

اما، به نظر می رسید در میدان گاوبازي استعدادي –بهترین مربیان را برایش استخدام می کرد 

پدر سباستین مرتب این جا و آن جا خبرهایی از او به . نداشته باشد و پشتکار وي راه به جایی نبرد

گاوبازان درجه سه، صاحبان میادین ارزان، –ي پیدا کرد بود دوستان جدید. گوشش می رسید

یکی دو . همان رجاله هاي مفلوکی که دور رویاي یک مرد خیمه می زنند–مدیران ورشکسته 

اما او خیلی جوان و جاه –باري پسر به دیدنش آمده بود و او سعی کرده بود به پسر هشدار دهد 
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که این موضوع کمکی نمی کرد یا شاید در بعضی موارد طلب بود و در ضمن خوش قیافه هم بود

بازهم کشیش دومنیکن با آزردگی خاطر به مالقات کننده اش نگاهی ... زیادي کمک می کرد 

کشیش که آشکارا به یاد آورده بود که دارد با بهترین دوست دیکتاتور صحبت می کند با . انداخت

البته مربوط به روزگار خیلی دوري بوده است و فقط حالتی نسبتاً خودآگاهانه اضافه کرد که این

نشان می دهد که انسان می تواند بر همه انواع نامالیمات و خطرات فائق آید و به موقعیت مهمی 

.البته اگر اصالً بشود موقعیتی را در این جهان مادي مهم تلقی کرد–نایل شود 

رده بود و آن مالقات را به خوبی به یاد می پدر سباستین تنها یک بار دیگر آن پسر را مالقات ک

زمان کارناوال بود، و هفته ها می شد که پایتخت لبریز از . آورد چرا که اتفاق غریبی افتاده بود

او نمازخانه را ترك کرده بود و در . شادي بود؛ همه جا بساط گاوبازي، رقص و آتش بازي برپا بود

در باز بود و سرخپوست جوان پا به . را مرور می کرداتاق درس خالی اي داشت برخی کتب تمرین

او لباس سفید آراسته اي به تن داشت و شانه ها و موهایش با کاغذرنگی هاي . درون اتاق گذاشت

او لحظه اي در سکوت دم در ایستاد، به . اما صورتش رنگ پریده بود. ریز پوشیده شده بود

.پیش آمدآموزگار سابقش نگاه کرد، و سپس به سمت وي 

"به به، خوزه، چه اتفاق فرخنده اي،": پدر سباستین گفت

در . مشخص بود که مشروب خورده است. مرد جوان همچنان بدون گفتن یک کلمه به او خیره بود

روحیه او و در سکون حیوانی و پرتنش بدنش چیزي خصمانه و حتی ارعاب آمیز وجود داشت، 
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ی از آن صورتک هاي سنگی بود که هنوز سایه هاي شرك چهره او براي پدر سباستین یادآور یک

.آلود خود را بر سرزمینی که قرار بود مسیحی شده باشد و بر دل مردمان آن می اندازند

مسخره کنان از میدان بازي بیرونم . به من آشغال پرت کردند. به من خندیدند": پسر گفت

".انداختند

مگر این . فهمم، هر ماتادوري از این چیزها تجربه می کندخب، می ": پدر سباستین با مهربانی گفت

"ها جزء این حرفه نیست؟

او تقریبا تهدیدآمیز به "...و تازه . هرگز. بله، ولی من هرگز چیز دیگري ندیده ام": پسر گفت

".من خیلی نماز می خوانم": کشیش دومنیکن می نگریست و گفت

می کرد این بود که همواره قدرمتندانه توانسته خوي اگر پدر سباستین به چیزي در خود افتخار

تند هلندي اش را مهار کند، اما صدایش کمی باال رفت و، مانند هرباري که رنجیده می شد لهجه 

.هلندي اش مشخصاً بر لهجه اسپانیایی غلبه کرد

".قرار نیست با آن چیزي بخري. نماز براي معامله نیست": به تندي گفت

راه هاي دیگري هم براي زندگی کردن . شاید قرار نیست گاوباز بشوي": م تر گفتسپس کمی مالی

".هست

.پسر لحظه اي متفکر ماند و بعد سرش را تکان داد

اگر سرخپوست . شما سرخپوست نیستید، براي همین هم نمی دانید چه حالی دارد. شما نمی فهمید"

در غیر این . وي، یا بزن بهادر یا یک راهزن بزرگیا باید گاوباز بش. به دنیا آمده باشی باید بجنگی
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همه راه ها بسته می شود و نمی توانی . بختی برایت قائل نمی شوند. صورت به هیچ جا نمی رسی

اما اگر استعداد داشته . همه چیز را می گیرند. همه چیز را براي خودشان نگه می دارند. رد شوي

دیگر برایشان مهم نیست، چون . زي راهت می دهندباشی، حتی اگر هم یک کوخون باشی، به با

زنانشان . می توانی به اوج برسی، و همه چیزهاي خوب گیرت بیاید. فقط یکی در ده میلیون هستی

در غیر . اما باید استعداد داشته باشی. عاشقت می شوند و می توانی مانند یک پادشاه زندگی کنی

این را در خودم حس . ستعداد درست و حسابی دارممن ا. این صورت می گندي، راه دیگري نیست

جاي من آن ... وقتی آن جا می ایستم، پاهایم در شن محکم می شوند، رو در روي گاو نر . می کنم

".حس می کنم زنده ام. دیگر کرمی در میان گل و الي نیستم. حس می کنم که یک مردم. جاست

.صدایش می لرزید و مشتش را می فشرد

همه چیز از بین می رود و صداي . چیزي اتفاق می افتد و در نمی آید. بیرون نمی آیداما بعد "

یا گاونر مرا می . اما من هیچ وقت فرار نمی کنم. ریشخند و فریادهاي خصمانه به هوا می رود

من بارها . اما همیشه آخر کار این گاو است که مرا زمین می زند. اندازد یا من باز تالش می کنم

".پار شده املت و 

.به شدت حیرت زده و اندوهگین بود. پدر سباستین داشت از باالي عینکش به او می نگریست

".پدر آیا تا به حال گاو بازي مرا دیده اید؟ من آدم با دل و جرأتی هستم"

".متأسفم من عالقه اي ندارم": کشیش دومنیکن به تندي گفت

من یک ماتادور بزرگ خواهم ": کرد جسورانه گفتخوزه آلمایو در حالی که به کشیش نگاه می



64

قیمت آن را . از پسش برمی آیم. قیمتش برایم اهمیتی ندارد. من استعدادش را خواهم داشت. شد

".می خواستم به شما هشدار بدهم. براي همین هم پیش شما آمدم. آن را می پردازم. می دانم

به نظر می رسد که من معلم بدي بوده ": قط گفتپدر سباستین منطور او را کامالً نمی فهمید و ف

".ام

پسر لبخند زد؛ لبانش را جمع کرد و رگه اي از برتري جویی در برق دندان هاي سفیدش نمایان 

.شد، و چهره اش حالتی ارباب منشانه به خود گرفت

نمی شما مرد خوبی هستید و درنتیجه. ولی زیاد نمی دانید. شما معلم خیلی خوبی بوده اید"

دنیا جاي بدي است، و اگر آن چه را دنیا پیشکش می کند می . توانید از این موضوع سر در آورید

. بدتر از دیگران، در غیر این صورت بقیه شما را له خواهند کرد–واقعاً بد –خواهید باید بد باشید 

سپس از اتاق بیرون ".استعداد را باید از کس دیگري بطلبید. دنیا اصالً متعلق به خداوند نیست

.رفت

پدر سباستین به یاد می آورد که چطور مدت مدیدي با قلمی در دست آن جا نشسته بود و از باالي 

خیابان هنوز پر از سر وصدا . عینکش به دري خیره شده بود که پشت خوزه آلمایو بسته شده بود

ش بازي، صداي فش فش بود و در میان همه آن جیغ ها و فریادها و خنده ها و موسیقی و آت

ناگهان این احساس به او . مارپیچ موشک هاي کاغذي مانند مزاح کلبی مسلکانه به گوش می آمد

اما پسر . نتوانسته درك کند و کمک حالی باشد–دست داد که شاید به وظیفه اش عمل نکرده است 

گر هم بودند که باید فقط یک سال بود که در کالس ها حاضر می شد، و در آن جا یک عالمه پسر دی
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بر پیش ... در سال هاي بعد، وقتی اتفاقات مهر تأییدي بر . بهشان کمک می شد و راهنمایشان کرد

بینی او بودند، بارها از خود پرسیده بود چرا نتوانسته درماندگی و آرزوي کمک گرفتن که آن 

ش می کرد، اما در خودش را سرزن. شب آن پسر را به پیشش آورده بود به طور کامل حس کند

سرو صداي خیابان بسیار : ضمن دلیل بسیار ساده و پیش پا افتاده این موضوع را هم می دانست

بلند بود و آواي شرك آلود آن جشن او را می آزرد و باعث شده بود برخود صلیبی بکشد و از 

وزه آلمایو را در حالی که از پشت میزش بلند می شد گفت که نه، او دیگر هرگز خ. موضوع بگذرد

.هرچند، البته بسیاري چیزها درباره شاگرد سابقش شنیده بود. ندید

رادتسکی میمون را محکم بغل گرفته بود تا بدرفتاري نکند، و موجود بی نوا بلند بلند شکایت می 

کرد، صورت سیاه کوچکش از عصبانیت چین خورده بود و دندان هایش را نشان می داد و سعی 

.ي رادتسکی چنگ بزندداشت به موها

".من هنوز فکر می کنم تو باید این دستور را لغو کنی": گفت

".درست می شود. دلت شور نزند"

گوش کن خوزه، هیچ انسان زنده اي تاکنون نتوانسته از پوستش بیرون بیاید و ": رادتسکی گفت

".چیزي بهتر از خودش بشود

یادت باشد ما مردمان ساده اي . هستم و بسمن یک کوخون . منظورت را نمی فهمم، دوست من"

".یک پیک بنداز باال. اًً- ق-ل-ط- م. من چیزیم نمی شود. رعیتیم، همین. هستیم

[1] San Miguel

[2] Father Chrisostomo
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هشتمفصل

مبلغ انجیل احساس کرد که هنوز زنده است، و هرچند همچنان چشم به نوك تفنگ ها دوخته بود 

او نگاهی به گروهبان گارسیا انداخت و . منتظره اي در اعدام آنها پدید آمده بودگویا اشکال غیره

سرباز چند ثانیه پیش از . دید که وي گرم مجادله با سربازي است که داشت به جاده اشاره می کرد

پشت خانه بیرون دویده بود، اما دکتر هوروات به لحاظ ذهنی از این جهان رخت بر بسته بود و به 

. می شد از وي انتظار داشت به کسانی که هنوز بر روي زمین راه می رفتند وقعی بنهدزحمت

افسر سپس ژست . گروهبان گارسیا فرمانی را فریاد زد و سربازان اسلحه شان را پایین آوردند

.عذرخواهانه اي نسبت به زندانیان به خود گرفت

ئن سازد که این تنها یک وقفه موقت گویی می خواست آن ها را مطم"یک لحظه،":مودبانه گفت 

سپس سریعاً با سربازي که دنبالش آمده بود . است و اعدام آن ها چند دقیقه بعد اجرا خواهد شد

.پشت کافه غیبش زد

او به قدري در برنامه خودش ذوب شده بود و به . موسیو آنتوان هنوز داشت تردستی می کرد

خود بود که پیروزمندانه به وراي خطري که حیات آن قدري نئشه شهادت مهارت هنرمندانه عظیم 

همان هدف محقر و توهم –یعنی آن را پاك از یاد برده بود –ها را تهدید می کرد گام نهاده بود 

.عروسک همچنان روي شانه اگه اولسن نشسته بود. ترحم انگیز همه هنرها

"هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد،": عروسک گفت

لبخند پیروزي اکنون از خالل آن سفیدي کلفت . آقاي مانوئلسکو هنوز داشت ویلون می زد
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در ذهن او مطلقاً تردیدي وجود نداشت که تعویق معجزه : ماسیده بر صورتش بیرون زده بود

هیوالي کوبایی، هر . آساي اعدام ایشان تماماً مدیون نبوغ هنري وي و طلسم موسیقی اش بود

تنها فکري که به . ات با دقت از نگاهش حذر می کرد، مفلوکانه به وي لبخند می زدچند دکتر هورو

ذهن آقاي شلدون وکیل در این حالت خالء ذهنی مطلق خطور کرد این بود که اگر بخت کمی 

پیرزن هنوز داشت خرسندانه . یارش باشد داروي آرام بخش اکنون می تواند تأثیرش را بگذارد

او براي دکتر هوروات یادآور عروسک هاي کفرآمیز سرخپوستان آریزونا .دهانش را می جنباند

چارلی کوهن داشت . همیشه باور داشت که در این عروسک ها چیزي شیطانی نهفته است–بود 

اکنون کامالً مطمئن بود که، شاید به طور دائم، جان سالم به . صورتش را با دستمالی پاك می کرد

، با آن خس خس قلبش و لحاظ کردن بی "دائمی"ش از کلمه در برده اند، گرچه منظور

. استعدادي عمومی انسان تا جایی که به فناناپذیري مربوط می شود، براي خودش هم روشن نبود

اما احساس دراماتیک پیروزمندانه اي داشت و حس شومنی قدیمی اش به او می گفت که این بار 

.بازیگران بر خاك نخواهند افتاد

اي واي، این دفعه واقعاً فکر کردم آخر خط است، معموالً تسلیم این افکار ": آمریکایی گفتدختر 

".پسرك خیلی قاطی دارد. منفی نمی شوم، اما کار خوزه را نمی شود پیش بینی کرد

آن ها دیدند که گروهبان گارسیا دوان دوان به سویشان می آید، و در حالی که می دود اسلحه 

قرار می دهد، و سپس صداي قیژ قیژ چرخ ها بر روي سنگ ها بلند شد و جیپ ها اش را در غالفش

و کادیالك ها ازپشت کافه بیرون زدند و در ابري از گرد و خاك و خرده سنگ هایی که به این ور 
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گروهبان گارسیا پارس کنان دستوري داد و . و آن ور پرت می شدند، جلوي آن ها ترمز زدند

دکتر هوروات . ور هم گرد آوردند و وحشیانه به داخل ماشین ها هل دادندسربازان آنها را د

اکنون چنان به این شرایط خو گرفته بود که وقتی قنداق تفنگی را بر دنده هایش احساس نمود 

او در صندلی عقب یکی از ماشین ها بین پسر کوبایی و دختر . حتی لب به اعتراض نگشود

شم در چهره طعنه آمیز، و همچنین به نظرش، سرزنده عروسک آمریکایی گیر افتاده بود، و چ

او گروهبان گارسیا را دید که از در . ناطق دوخته بود که صاحبش در کنار راننده جاي گرفته بود

کافه بیرون آمد، در حالی که بیش از ظرفیت و قدرت دستان یک مرد عادي بطري مشروب زیر 

لو خوران به جیپ رسید و بطري ها را به زیردستان خود داد، او دید که گروهبان تلوت. بغل زده بود

و پرید و در کنار راننده نشست، سپس جیپ ها، موتورسیکلت ها و چهار کادیالك با سرعت سرسام 

آوري، به دور از جاده و به سوي کوه ها، شروع به حرکت روي زمینی سنگی کردند، بی آن که 

حدود پانزده دقیقه رانندگی دیوانه وار و پر جست وخیز، بعد از. هیچ مسیر مشخصی داشته باشند

که طی آن مبلغ انجیل چندین بار به آغوش آن موجود کوبایی وحشتناك پرت شد، که با دستانش 

از روي کمک مبلغ انجیل را نگه می داشت، و چندین بار به سوي دخترك بی نواي آمریکایی پرت 

در دامن وي افتاد و از هوش رفت، به جاده خاکی شد که داشت سکسکه می کرد و ناگهان سرش

رسیدند که در مقام مقایسه به یکدستی بهشت بود، و مبلغ انجیل که به عقب لم داده بود و چشمانش 

.را بسته بود، گذاشت تا ذهنش به وضعیت خالء مات و مبهوت کننده اي وارد بشود
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ان گارسیا که هنوز خیلی مست بود، در جیپ جلویی، که پیشاپیش آن ها حرکت می کرد، گروهب

وقتی سرجوخه . سعی داشت یک بار دیگر اخبار فوق العاده را مرور کند و به افکارش نظمی بدهد

اش به وي گفت که توانسته بود ارتباطی رادیویی با ستاد فرماندهی برقرار کند، و فهمیده بود که 

رد سر افتاده اند، و ارتش قیام کرده و شورشی به راه افتاده، و نیروهاي امنیتی بد جوري به د

چیزي نمانده که کنترل پایتخت را به دست بگیرد، چندان شگفت زده نشد؛ نه به این خاطر که 

انتظار چنین واقعه اي را می کشید، بلکه صرفاً به این دلیل که می دانست از زمان رهبر آزادي 

او همواره . یاسی کشورش بوده استبخش، شورش ارتش همواره جزئی از میراث ملی و الگوي س

آماده بود که یک روز خودش شکنجه و اعدام شود، و چون زندگی خوشی داشت چندان از مرگ 

او همیشه فرمانبري بود که صرفاً دستورات را اجرا می . اما از بالتکلیفی متنفر بود. نمی ترسید

گرفته بود که باید ابتکار عمل را به کرد، و اکنون، براي اولین بار در زندگی اش، در وضعیتی قرار 

او باور نداشت کار رژیم ژنرال آلمایو تمام شده باشد، . دست می گرفت و مستقالنه عمل می کرد

او نمی توانست تصور کند بشود خشتک . هر چند که پیغام ستاد فرماندهی بی پرده بدبینانه بود

وقوع هر چیزي ممکن بود، چرا که و با این حال. مردي مثل خوزه آلمایو را روي سرش کشید

و . بعضی اوقات دست ناجوانمرد سرنوشت حتی بهترین مردان را هم از میدان به در می کرد

نخستین چیزي که غریزه صیانت نفسش به او گفت این بود که در حالی که ماجراي نبرد نه به دار 

اگر خوزه آلمایو برنده . شدبود و نه بار، تیرباران شهروندان آمریکایی حماقت محض محسوب می

میدان باشد، او می توانست با وجدان آسوده آمریکایی ها را اعدام کند و هیچ کس هرگز نمی 



70

و اگر شورشیان . فهمید که او از فرمان آلمایو سرپیچی کرده و اعدام را به تأخیر انداخته است

به در بردن از این مهلکه این ارتش موفق می شدند، بهترین و شاید تنها شانس وي براي جان سالم

بود که آمریکایی ها را به عنوان گروگان در جایی دور از انظار در رشته کوه نگه می داشت و 

جد اندر جد گروهبان . سپس بر سر زندگی آن ها و انتقال امن خودش به جایی معامله می کرد

فرقی نداشت، و او اکنون، در گارسیا راهزنان کوهستان بودند، و این کار با باج گیري هاي آنها

راستاي سنت خانوادگی، زندانیانش را گرفته بود و داشت به سریع ترین شکل ممکن به سمت 

مکانی پرت می راند، که بنا بر افسانه ها، زمانی پدر بزرگ وي با دسته مردان وفادارش آن جا 

فیانه سرکند، اما حتی در او می دانست که چند روزي را بیشتر نمی توانست مخ. پناه می گرفتند

این صورت، اگر شورشیان برنده می شدند، می توانست بر سر انتقالش به مکانی امن در مقابل 

تهدید اعدام زندانیان و دردسرتراشی براي دولت جدید در قبال دموکراسی عظیم آمریکایی به 

همین طور که جیپ در اکنون، بابت درایت و تیزهوشی اش، به خود می بالید، و . مذاکره بنشیند

مسیر پیش می رفت، به عقب خم شد و بطري اي برداشت و خیلی زود شروع به زمزمه کردن جدید 

دختر به . اکنون یک ساعتی می شد که جاده را ترك کرده بودند. ترین آهنگ آمریکایی کرد

اصالً او از این که دختر می شناختش . هوش آمده بود، و دکتر هوروات خودش را معرفی کرد

.تعجبی نکرد، اما دختر مطالب عجیبی گفت که باعث ناراحتی وي شد

آه، بله، من اغلب اوقات درباره شما مطالبی می شنوم، دکتر هوروات، خوزه ": دختر به او گفت

او حتی به دفتر روابط عمومی اش در ایاالت متحده دستور داده که . شما را بسیار تحسین می کند
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از آن چه شما درباره شیطان می گویید . رانی هاي شما را برایش بفرستندترجمه مقاالت و سخن

".خوشش می آید

گویا اصالً از تعالیم من بهره اي نبرده است، به نظر من، این ": دکتر هوروات ناخرسندانه گفت

دیکتاتور مخوف، این حرف را بر مبناي تجربه حال حاضرمان می گویم، از هر کسی که می شناسم 

".طان نزدیکتر استبه شی

واقعاً نمی شود خوزه را دیکتاتور خواند، کل ماجرا این است که اینجا ": دختر سرزنش آمیز گفت

و باور کنید او خیلی کارهاي خوب . کشوري متفاوت است و آن ها سنت سیاسی متفاوتی دارند

".انجام داده است

"شدیداً مشکوکم،": مبلغ انجیل گفت

مسئله فقط این است که یک ذره خرافاتی است، و البته با عرض پوزش ":دختر آهی کشید و گفت

".باید بگویم، آدم هایی مثل شما، دکتر هوروات، بسیار به این امر دامن زده اید

".متأسفانه، چندان منظورتان را نمی فهمم": مبلغ انجیل نگاه تندي به او انداخت و گفت

آه، دکتر هوروات، می توانم ": گاه می کرد گفتدختر در حالی که با تحکم به چشمان وي ن

از دوران فاتحان، قرن هاست که کشیشان اسپانیایی بی سواد . موضوع را برایتان کامالً روشن کنم

براي مثال، . به سرخپوستان آموخته اند که هر کاري که خوش دارند انجام بدهند شیطانی است

اما برایشان جا انداخته افتاد که برقراري . بودندمی دانید که آن ها در مسائل جنسی بسیار آزاد

در واقع، فقط تسلیم . و شورش علیه اربابانشان هم شیطانی است. رابطه جنسی کاري شیطانی است
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هر عملی که . اطاعت محض و پذیرش بی چون و چراي سرنوشتشان خیلی خوب بود–خوب بود 

دن، کم کاري یا اصالً کار نکردن، قتل اربابان و سرخپوستان می خواستند انجام بدهند، مثالً زنا کر

شیطان پس پشت همه این کارها به کمین : پس گرفتن زمینشان از آنان، همه این ها خیلی بد بود

این ها . بعضی از آن ها درسشان را خوب بلد شدند و به شیطان با جدیت باور آوردند. نشسته بود

حتی خوزه هم مرد . ون سعی نکرده این را عوض کندهیچ کس تاکن–مردمی خرافاتی و بدوي اند 

در واقع، زیادي . ذهنی منطقی–هر چند واقعاً ذهن درخشانی دارد –تحصیل کرده اي نیست 

پس وقتی شما، که دیگر یک کشیش روستایی نادان نیستید، بلکه چهره عمومی محترم و . منطقی

وقتی حتی شما هم او را خاطرجمع می سرشناسی، از کشوري قدرتمند، متمدن و بزرگ، هستید، 

سازید که شیطان واقعاً وجود دارد، و از بد روزگار بیش از این حرف ها بر این جهان سلطه دارد، 

به این ترتیب، می بینید که شما به راه و رسم بد خرافاتی او –او احساس اطمینان و مسرت می کند 

".دامن زده اید

این حرف . دختر خانم عزیز، بنده چنین کاري نمی کنم":آورد مبلغ انجیل غضب آلوده فریاد بر

".ها کفر محض است

".خب، دکتر هوروات، فقط می خواستم بدانید": دختر با رگه اي از طعنه گفت

".به نظر می رسد شما با این جانی خیلی همدلید": مبلغ انجیل به سردي گفت

".وقه اش بوده اممن سه سالی معش. معلوم است": دختر به آرامی گفت

اما به نظر نمی رسد این ": دکتر هوروات ترجیح داد از این نکته بدون موعظه کردن بگذرد و گفت
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".امر مانع دستور وي براي تیرباران شما شده باشد

. اغلب سعی می کرد از دست من خالص شود، اما نمی تواند": دختر پیروزمندانه لبخند زد و گفت

و همان . از اذعان به این مسئله متنفر است، ولی عاشق من است. ن استنمی تواند چون عاشق م

".طور که می بنید، دستور را لغو کرده است

هنوز می توانند ما را در پیچ . باید صبر کرد و دید چه می شود": مبلغ جوان انجیل دلسردانه گفت

"د بکشد؟اما چرا یک مرد باید زنی را که دوست دار. بعدي جاده تیرباران کنند

دکتر هوروات فکر کرد که دختر واقعاً باهوش . بار دیگر رگه اي از طعنه در لبخند دختر نمایان شد

براي نخستین بار صورت دختر را . این مسئله اوضاع را بدتر می کرد. و به وضوح تحصیلکرده است

یچی نشده اما علیرغم جوانی اش ه–صورتی زنده و حتی بشاش بود . از نزدیکتر بررسی کرد

.نشانه هاي غیرقابل انکار عیاشی بر آن ظاهر شده بود

خوزه فکر می کند . چرا؟ دکتر هوروات شما باید آخرین آدمی باشید که این سوال را می پرسد"

من نمی خواهم احساسات شما را جریحه دار . عشق ورزیدن و دوست داشته شدن شگون ندارد

د به قدرت ظلمات باور پیدا کند، و این طور شده که هر کنم، اما افرادي مثل شما باعث شده ان

چیزي خوزه می خواهد دقیقاً همان چیزي است که، به بیان شما، اهریمن بدطینت قادر است عرضه 

".شر: یا به قول شما–قدرت، ثروت عظیم و رضایت بی پایان . کند

"به این می گویند ارتداد": مبلع انجیل گفت

من . تفتیش عقاید مردم را بابت این جور چیزها می سوزاند و شکنجه می کرددستگاه. بله، البته"
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.... من همه سعی خود را کردم تا . در آیوا کالج رفته ام و در مورد همه این چیزها اطالعات دارم

".تاریک اندیشی او را بهبود ببخشم

وي او هدف گرفته به نظر می رسید این آخري را دختر به س. دکتر هورات چهره در هم کشید

.باشد

".شاید جز در نابودکردن خودم. همان طور که می بینید، چندان موفق نبوده ام"

.بال هاي دکتر هوروات ناگهان گشوده شد

"...فرزند عزیزم، در سن و سال تو"

هرچند عاشق من است، ": دختر بی آن که گوش دهد به صحبت هایش ادامه داد"و به این ترتیب"

و حتی بیشتر از این، . فکر می کند نشانه ضعف مفرط است. احساساتش درقبال من می ترسداز این 

انگار که من می توانم سفارشش را در عالم ملکوت بکنم و مانع . از عشق من به خودش منزجر است

".یا به زعم شما مانع از فالکتش–از موفقیتش بشوم 

چیزي –ارتداد . بی تردید این فجیع ترین چیزي بود که دکتر هوروات در زندگی اش شنیده بود

این موضوع صرفاً نشان می داد که . که تنها در ذهن یک فرد کاتولیک می توانست رشد کند

او همیشه مخالف آن بود که یک کاتولیک رئیس . کلیساي کاتولیک چقدر در ظلمات فرو رفته است

.االت متحده شود، و اکنون می دانست که حق داشته چنین فکر کندجمهور ای

اي کاش می توانستم با این مرد جوان نگون بخت صحبت کنم، شاید هنوز می توانستم ": دکتر گفت

."روح گمراهش را نجات دهم
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.دختر اندوهیگنانه به چشم انداز لخت و بایر رشته کوه از وراي پرتگاه نگاهی کرد

".راي روحش برنامه هاي دیگري داردمتأسفانه ب"

.هیوالي کوبایی داشت خرخر می کرد. هوا به سرعت تاریک می شد

"این کیست؟": دختر پرسید

"نمی دانم،": مبلغ انجیل به سرعت پاسخ داد

این . خوزه می توانست مرد بزرگی شود": دختر نگاهی دیگري از پنجره به بیرون انداخت و گفت

. یک جور مغناطیس... یک جور قدرت مقاومت ناپذیر و باصالبت . ش داردرا واقعاً در وجود

".جمعیت همیشه به دام طلسم او می افتد

.مبلغ انجیل گلویش را صاف کرد و به دستانش زل زد

".من او را خوب می شناسم، همه چیز را در مورد او می توانم به شما بگویم": دختر گفت

اما دختر شروع به . ان عالقه اي ندارد چیزي بداند یا بشنوددکتر هوروات احساس کرد که چند

صحبت کرد، و همین طور که کاروان بیشتر و بیشتر در عمق سایه ها فرو می رفت، مبلغ انجیل هم 

بعضی اوقات گوش –می توانست این کار را دست کم براي آن دختر انجام دهد –گوش فرا داد 

.ان استدادن تنها راه کمک کردن به یک انس

نهمفصل

سرهنگ فرمانده نیروي هوایی هر نیم ساعت یک بار تلفن می زد، و با اعالم وفاداري کامل تجدید 

بیعت می کرد، اما در عین حال به خوزه اطالع می داد که هواپیمایی را آماده کنارگذاشته است تا 
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ه او دستور داد شورشیان، خوزه آلمایو ب. ترك کند–البته، موقتاً –اگر خوزه خواست کشور را 

بعد دوباره به سرهنگ . یعنی سرفرماندهی ارتش، تانک ها و مردم توي خیابان را بمباران کند

. زنگ زد و به او گفت کتابخانه عمومی، دانشگاه جدید و سالن ارکستر سمفونی را هم بمباران کند

این اهداف محلی از اعراب سرهنگ به خود جرائت داد علت این امر را بپرسد، به نظرش حمله به

.نداشت

واقعیت این نبود ولی . و گوشی را کوبید"دانشجویان آن جا سنگر گرفته اند،": آلمایو به او گفت

.او دالیل خودش را داشت

به نظر می رسید شدت تیر اندازي کمتر شده باشد و سیستم تلفن داشت بدون دردسر و تحت کنترل 

مورالس را به مرکز شهر گسیل داشت تا برایش از وضعیت نبرد سرهنگ. کامل دولت کار می کرد

در خیابان ها گزارش بیاورد، سپس از روي میزش بطري اي برداشت و به آپارتمان خصوصی اش 

.بازگشت

دختر سرخپوست، دقیقاً همان طور که ترکش کرده بود، برهنه روي نمد چمباتمه زده بود و داشت 

همیشه یکی دوتا از این دخترها را در قصرش نگه می داشت و این او . موهایش را شانه می کرد

او به دختر گفت لباس . یکی بهترین شان بود؛ بقیه جرقه یا نشانی از شیطان در خود نداشتند

بپوشد، برهنگی همیشه باعث سرخوردگی اش می شد و همواره دوست داشت به آن چه از نظر 

.پنهان است دست یابد
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می . دیگر به شورش فکر نمی کرد. ید و منتظر ماند تا نیروي اش را بازیابدبعد، دمر دراز کش

تنها به کلوپ شبانه اش یعنی یگانه چیزي که به آن اهمیت می داد فکر . دانست که برنده می شود

اکنون ده سالی می شد که صاحب آن جا بود، و به دلیل موقعیتش کسی دیگر را گماشته . می کرد

همواره فقط بهترین نمایش ها را در . برایش بگرداند، اما رئیس هنوز خودش بودبود تا آن جا را 

برنامه آن جا می گنجاند، بزرگترین استعدادهایی که دنیا پیشکش می کرد، و او همه آن ها را به 

.خاطر می آورد

مرد هلندي اي بود که می توانست شمشیري را در شکمش فرو کند و سپس زنده و بی آن که 

برنامه اي معجزه آسا بود که باعث می شد مو بر . ی دیده باشد قدم زنان از صحنه بیرون برودآسیب

بدن سیخ شود، و هیچ پزشک یا دانشمندي هرگز نتوانسته بود توضیح دهد این شاهکار چگونه انجام 

واقعاً این طور به نظر می رسید که گویی به آن مرد قدرتی مافوق طبیعی اعطاء شده . می شود

اما مرد هلندي به دنبال اشتباهی که در یکی از برنامه هایش در الس وگاس مرتکب شد در . است

.گذشت

، بود که می توانست از پس صدها نفر در یک لحظه بر ]1[یک هیپنوتیست گروهی، به نام کروگر

اما در .آید و کاري کند که آنها وقایعی را که قرن ها پیش رخ داده بودند، ببینند و توصیف کنند

این مورد نکته مافوق طبیعی، یا جادو گري در کار نبود، و آلمایو از سال ها پیش می دانست 

به این ترتیب او بهترین بنگاه هاي دنیا را مشغول نگاه می داشت، و . هیپنوتیسم توضیح علمی دارد

. او همه را دیده بود. استعداد یابان این بنگاه ها پیوسته به دنبال برنامه هاي جدید براي او بودند
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او بزرگترین رقاصان، تردستان، بندبازان، شعبده بازان، و طبال مشهوري از پتی لوئیس در هائیتی 

را دیده بود که می توانست بییندگان را به خلسه فرو برد و احساس تعلیق تحمل ناپذیري را در آن 

لمایو اغلب به تنهایی در ساعات آ. ها ایجاد کند، که گویی قرار است آخر کار چیزي اتفاق بیفتد

و انتظار می –شاش کردن صبحگاهی می نشست و به او گوش می داد، و سنگین مشروب می زد 

.کشید

صاحب نیرویی بود که به دستانش راز حرکت دائم را تعلیم –طبال اهل هائیتی خستگی ناپذیر بود 

یم تنه اش برهنه و پوشیده از عرق او روي زمین مرمرین در کنار طبلش کز می کرد، ن. داده بود

. بود، و با لبخندي از میان صورتش که به ترکی سفید و در هم تنیده می ماند به آلمایو زل می زد

به نظر می رسید بداند ماجرا از چه قرار است، که چه چیزي مانند خوره به جان آلمایو افتاده و 

نامرئی می شدند، در ترکیبات مختلفی دستانش، که از فرط سرعت تقریباً. می خواست کمک کند

احضاریه، فرمان، استغاثه یا –از ریتم و صدا که گویی هرگز تکراري نبود بر طبل می کوفتند 

و آلمایو آن جا می نشست، در حالی –دستور به کسی براي ظهور کردن، به چیزي براي رخ دادن 

و مشتاقانه –ربات طبل را می داد که سیگار برگ خاموشی به لب داشت، و ضربان قلبش پاسخ ض

.انتظار می کشید

مرد اهل هائیتی . هرگز کسی نیامد، هرگز کسی به احضاریه پاسخ نداد. اما هرگز چیزي رخ نداد

.صرفاً بهترین طبال جهان بود، همین و بس



79

آن ها به خودشان متکی : کسی پشت آن ها نبود. خوزه کم کم داشت از هنرمندان دلسرد می شد

آن ها می دانستند چگونه تقلب کنند، چگونه در لحظه اي به استادي برسند، اما قدرت . بودند

جنم این کار را نداشتند که بهاي قدرت . واقعی جاي دیگري بود؛ آن ها بدان دسترسی نداشتند

او تبهکار مشهوري شده بود؛ دشمنانش . او بارها و بارها بهایش را پرداخته بود. را بپردازندواقعی 

نیز بر شقاوت او و این که خودش را وقف شیطان کرده اذعان داشتند؛ شهرت او بسیار فراتر از 

مرزهاي کشورش رفته بود؛ شرح شگفت آور اعمال او تقریباً هر روز در مطبوعات آمریکاي التین 

از . به چاپ می رسید و نمی شد از دید کسانی که به لیاقت دنیوي واقعی عالقه داشتند دور بماند

نخستین روزي که سرخپوست جوان به جدیت بر زمین اجدادي اش نظر انداخت، و فقر و ناامیدي 

اي که هم میهنانش عامدانه در آن نگه داشته می شدند، فساد و بی عدالتی پیرامونش را بالعینه

از زمانی که براي نخستین بار به این –دید و دید که عنان این وضعیت در دست پلیس و ارتش است 

نتیجه رسید که جهان جاي پلشتی است و تشخیص داد که ارباب آن چه کسی است ، همیشه بدترین 

نظر اما بازهم اشتباهی رخ داده بود و اکنون به. کارها را کرده بود تا جوهره خود را نشان دهد

شاید با همه این حرف ها، به اندازه کافی شرور . می رسید به سعی و تالش او محل نگذاشته اند

.نبوده است

نگاهش به ساختمان هاي جدید و بلند در . بلند شد و دوباره پشت پنجره رفت تا هواپیماها را ببیند

. سر به فلک کشیده بودقلب پایتخت دوخته شد، آسمان خراش دانشگاه بر فراز دیگر ساختمان ها 

آن دختر احتماالً هر چه را وي . این ها همه کار او بود. ناگهان فکر کرد که اي هرزه آمریکایی
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روي . رشته بود پنبه کرده بود، هر تالشی را که براي به دست آوردن آرزوي اش انجام داده بود

ه بود تا توجه آنانی را که تخت نشست، سیگار برگی کشید و غمگینانه به یاد آورد چه تالشی کرد

پیوسته در جهان دست به کاوش می زنند و همواره دنبال یک استعداد تازه، یک روح بالنده جدید 

هستند به نام یک کوخون جوان فقیر، معطوف سازد؛ آنانی که کشیش اسپانیایی ماجراي کاوش 

.دائمشان را ملکه ذهن او کرده بود

او گونه خوزه "انشااهللا دفعه بعد، پسر،": د و بشنود که می گویدمی توانست چهره مرد چاق را ببین

دستی، نرم ولی سنگین داشت، مثل یک ایگواناي چاق، و خوزه آن دست را به . را نوازش می کرد

.خوبی می شناخت و از آن متنفر بود

ه پول خوزه هنوز کت و شلوار براقی را می پوشید که مرد چاق پولش را داده بود، همان طور ک

اعتمادش از او سلب شده .اما دیگر به مرد چاق ایمان نداشت. بسیاري چیزهایی دیگر را داده بود

درست است که در مرد چاق هم چیزي شیطانی وجود داشت، در دستانش و توقعاتش، اما . بود

تی خوزه دیگر می دانست که او به اندازه کافی مهم نبود، بزرگ نبود، و احتماالًارتباطات درس

.نداشت

میدان مسابقه خالی بود، . او بسیار وعده ها به خوزه داده بود که درست از آب در نیامده بودند

اما خوزه هنوز می توانست فریاد ریشخندآمیز جمعیت را بشنود، خنده و توهین، صداهاي مسخره 

ابد؛ روزها، می دانست که روزها و شاید هفته ها طول می کشد تا او دوباره سکوت را بی. کننده

چهره هایی که مسخره اش می کردند و ادا در می آوردند، درتعقیبش بودند و شب ها در هفت 
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مرد چاق . آسمان ستاره اي نداشت و تنها صورت هایی در کار بودند که بر او پوزخند می زدند

مسئله فقط تصمیم به فروش جسم و روح نبود؛ مشکل گرفتن اجرت. داشت به او دروغ می گفت

.بود

چشمانی سنگین که به زردي می : همه چیز آن جا بود. او براي آخرین بار به مرد چاق نگاه کرد

زد و زیرش پف کرده بود، دهانی عیاش، که هم نرم بود و هم ظالم، دستانی تپل و چندش آور با 

واقعاً همان طور که پدر کریسوستومو قبالً در روستا می گفت، آدم . انگشترهاي عقیق و الماس

مغاکی از ظلمات و آتش ببیند که پر از الشه هاي پیچ خورده و "انتظار داشت پشت سر این مرد 

".افعی باشد

اما علیرغم قول و قرارش، آن مرد آشکارا دودوزه باز . به این ترتیب خوزه به او اعتماد کرده بود

. در مسیر درست برداردبود، شیادي بود که در بهترین حالت به وي کمک کرده بود، تنها قدمی

.اکنون خوزه می بایست خیلی بیشتر از این حرف ها پیش می رفت

"دیگر نمی بینمت،": به مرد گفت

دستش را بر قلبش فشار داد و . گونه هایش لرزید. مرد چاق سیگار برگ را از دهانش در آورد

. و می کنم، هرکاريهر کاري براي کمک به ت": ناگهان قطرات اشک در چشمانش ظاهر شد و گفت

به . بهترین گاوهاي نر را برایت می خرم. بهترین مربی ها را استخدام می کنم تا تو را تعلیم دهند

".و برایت یک ماشین نو می خرم. مزرعه من می رویم و براي فصل بعدي آماده خواهی بود

به . وانی بکنیکاري براي من نمی ت. دیگر نمی بینمت، تو دغل بازي، دروغگویی": خوزه گفت
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".چیزي نیستی جز یک آدم متقلب. اندازه کافی بزرگ نیستی

کاردرست می . آن جا تعلیمت می دهند. به مکزیک می رویم": مرد چاق داشت گریه می کرد

"چه بر سرت خواهد آمد؟. خوزه، من را ترك نکن. کاردرست ترین–شوي 

".امشب به روستایم برمی گردم": خوزه گفت

"آن جا چه کار می کنی؟": رسیدمرد چاق پ

".کسی هست که می خواهم با او صحبت کنم": خوزه گفت

وقتی خوزه برهنه . خوزه لباس هایش را در آورد و مرد چاق با دستانی لرزان به او کمک کرد

.پیش روي او ایستاد، مرد چاق نگاهی به پاها و ران هاي او کرد و دوباره زیر گریه زد

شاید بهتر باشد فردا صبح بروم، اما آن انگشترها را به من بده، ": گفتخوزه تمسخر آمیز 

".هردوتایشان را، الماس و عقیق

".هر چه بخواهی به تو می دهم فقط من را ترك نکن". مرد چاق انگشترها را بیرون آورد

.آن چه الزم است در خودت نداري. من ترا می شناسم. فردا صبح ترکت می کنم... خیلی خب "

هنوز می توانم شاخ هاي گاونر را حس . هنوز می توانم صداي فریاد تمسخرآمیز جمعیت را بشنوم

".تو هیچ قدرتی نداري. کنم

: سپس با خوزه دست داد و گفت. مرد چاق دستمالی از جیبش در آورد و چشمانش را پاك کرد

بهترین لباس ها را برایت من. نمی فهمم چه چیز به جانت افتاده است. نمی توانم درکت کنم، پسر"

هر چه از من بخواهی می توانی . و وقتی با دخترها خوش می گذراندي کالمی نگفتم. خریدم
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".لطفاً من را ترك نکن. یک ماشین آمریکایی–فردا برایت یک ماشین می خرم. داشته باشی

" .راهم را خودم پیدا می کنم. من به تو احتیاجی ندارم": خوزه گفت

دره ها آرام آرام در . با اتوبوس شهر را ترك کرد و سه روز بعد بار دیگر در خانه اش بوداو صبح 

تاریکی فرو می رفتند که او از اتوبوس پیاده شد، و سروها که کم کم در ظلمت محو می شدند هنوز 

خالی گام اتوبوس ایستاد، او را تنها در میان گرد و غبار رها کرد و او در مسیر . راهنماي راه بودند

بر داشت؛ این بازگشت بی سر و صدا و دست خالی به خانه خیلی با رویاهاي او فرق داشت و جز 

.پارس سگان استقبالی از قهرمان در میان نبود

گرسنه بود، اما به خانه نرفت . اکنون هجده ساله بود و سه سالی می شد که روستا را ترك گفته بود

به سمت دریاچه رفت . او بود و به اشتیاق دانستنش، پاسخ می دادچرا که اول باید به خشمی که در 

که در آن قایق ها در میان تورهایشان کفن شده بودند و نگاهی به آخرین تأللوي نقره فام آن 

انداخت، و در جزیره اي در دوردست مجسمه گرانیتی عظیم الجسه رهبر آزادیبخش همچنان برپا 

در باال کوه ها بودند و خدایان کهنسال سرنگون شده، . چنین بودبود، چنان که در روز تولد خوزه

او غالباً به پدرش کمک می کرد تا روي . که چشمانشان را گلبرگ گل هاي وحشی پوشانده بود

چشمان باز این خدایان گلبرگ هاي تازه قرار دهد و به این ترتیب آنان را از دیدن زمینی معاف 

.دره شده این قدر پلید گشته بودکند که از وقتی از آن ها مصا

خانه کهنه شده بود و نیزار اطراف آن . به دریاچه که رسید سمت چپ پیچید و به سوي خانه رفت

او قدم به داخل خانه . دیوارهاي خشتی آن سوراخ شده و بوي پوسیدگی می دادند. بزرگتر
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ید که او شق و رق و ساکت گذاشت در حالی که نمی دانست آیا کشیش پیر هنوز زنده است و بعد د

میز از گل ها و گیاهانی پوشیده شده بود که خوزه . و غرق در افکارش پشت میز نشسته است

فردا . سبز براي باروري، قرمز براي سالمتی، سفید براي مقابله با شیطان. پیامشان را می شناخت

.می کردندصبح، چونان هر روز دیگري، این گل ها را در کلیسا زیر پاي قدیس پهن

پدر کریستوستومو نگاهی به او انداخت، ولی هوا تاریک شده بود و به نظر نمی آمد که شناخته 

خوزه از درگاه در کنار رفت تا بلکه هر چه نور از در به داخل می آید بر وي بیفتد، . باشدش

یا شاید هم . پس برگشتی، شهر ترا نبلعید": کشیش عینکش را بر چشم زد و به او خیره شد و گفت

داري از دست پلیس فرار می کنی؟ مردان جوان ما وقتی به روستا بر می گردند که توي دردسر 

".رسم روزگار چنین است. افتاده باشند

قبل از آن که بمیري، . می خواستم تو را ببینم. من فقط براي چند روزي برگشته ام": خوزه گفت

".اره با تو صحبت کنممی خواستم دوب. خیلی هم وقت نداري. پیرمرد

".من تا مردنم هنوز هفت ماه فرصت دارم": پیرمرد با رضایت خاطر گفت

"از کجا می دانی؟"

".کشیش جدید قبل از موعد این جا نخواهد آمد"

چهره اي بسیار کهن با ترك هاي عمیق داشت، و اگر چه . خوزه نشست و به مردپیر نگاه کرد

خوزه . می زد ولی مو و ریشش سفید و اسپانیایی بودصورتش به تیرگی صورت یک کوخون 

.اندیشید عجیب است که موي کوخون ها هرگز کامالً سفید نمی شود
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"زندگی در شهر چطور بود؟"

".بد آوردم"

".شاید استحقاقش را داشتی"

.خوزه به گل ها و گیاهان سبزو قرمز و سفید روي میز نگاه کرد

"به من بگو بدترین گناه چیست؟"

همگی انسان را به جهنم می . نمی شود از بینشان انتخاب کرد. همه گناهان بدند": پیرمرد گفت

".فرستند

"اما بدترین همه آن ها چیست؟"

لواط . نمی دانم، فکر کنم کشتن مادر یکی از بدترین گناهان است": پیرمرد با بی حوصلگی گفت

"برداري؟تو نمی توانی یک قدم راست در این جهان. هم بد است

"اما چه گناهی واقعاً مو بر تنت سیخ می کند، پیرمرد؟"

".خیلی پوست کلفت شده ام. من پیرتر از آنم که مو بر تنم سیخ شود"

"آیا قتل بدترین گناه است؟"

".جماع با محارم هم همینطور. بله، قتل جزء بدترین گناهان است"

".چی گفتی؟ معنی اش را نمی دانم"

".رمجماع با محا"

"یعنی چه؟"
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".یعنی مرد و زنی هم خون با یکدیگر عمل غیراخالقی انجام دهند"

"آیا خیلی بد است؟ آیا بدترین است؟"

"به خاطرش به جهنم می روي، اما براي چه می پرسی؟": پیرمرد گفت

اگر کسی پیش تو بیاید و ازت بپرسد که چه کاري شیطان را بیش از همه چیز راضی می کند، چه "

"خواهی گفت؟

هر . نمی دانم": کشیش پیر با دقت مسئله را در ذهنش مرور کرد و سپس سرش را تکان داد و گفت

او از هر کاري که ما می کنیم خوشش می . هر کاري که ما می کنیم. کاري او را راضی می کند

می خوریم و او صرفاً گوشه اي ایستاده است و ما را تماشا می کند که چگونه در گناه غوطه. آید

".خرسندانه می خندد

"باشد، اما باید کاري وجود داشته باشد که او را بیش از هر چیز راضی کند؟"

جماع با محارم . به خاطرش مستقیماً به جهنم می روي. جماع با محارم بد است": پیرمرد گفت

ین همه راه از شهر اما چرا این را از من می پرسی، پسر؟ ا. باعث می شود تو متعلق به شیطان شوي

"آمده اي که همین را از من بپرسی؟

.پسر دستانش را به هم قالب کرد و لحظه اي ساکت نشست

".هر کسی می توانست به تو جواب دهد"

".تو یک قدیسی. تو تنها کسی هستی که من به او اعتماد دارم": پسر گفت
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من یک کشیش روستایی بی . کفر استاین حرف ها ": پیرمرد عبوسانه نگاهی به او انداخت و گفت

".باید براي من وقتی مردم دعا کنی. نوا هستم، و همه اش همین است

.اکنون پسر تنها می توانست سایه پیرمرد و موي سفیدش را ببیند. هوا داشت تاریک تر می شد

"یادت می آید قبل ها چه می گفتی؟"

همین هفته پیش مرد ولی االن اسمش را نمی سگ من . نه، اکنون به سختی چیزي به یادم می آید"

".توانم به یاد بیاورم

"پدرو،": پسر گفت

".خوشحالم که تو او را به یاد داشتی. بله، پدرو": پیرمرد به سرعت گفت

".رذل ها وارثان زمینند: قبل ها می گفتی"

حقیقت است، .و این این چیزي است که دارد رخ می دهد. این را هم یادم می آید": کشیش گفت

ترا به . تو پسر خوبی هستی. آن ها کلیساها را می سوزانند، آدم می کشند، شکنجه می دهند

"اسمت چیست؟. خوبی به یاد می آورم، هرچند اسمت را فراموش کرده ام

".تو به شهر رفتی. بله، خوزه"".خوزه آلمایو. خوزه"

".برگشتم"

ند من نمی توانم نمازهایم را به یاد داشته باشم، و دنبال می بینی، تو را به یاد دارم، اما می گوی"

".می خواستی گاوباز بشوي. یادم هست. یک کشیش جدید فرستاده اند

".استعدادش را نداشتم. کارمن نبود. سعی کردم، اما خوب نبودم": پسر گفت
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".می توانستی یک ماهیگیر خوب بشوي، مثل پدرت"

.پسر بلند شد

"اسمش چه بود؟یک بار دیگر بگو"

".اسم چی؟ من اسمی نگفتم"

".کاري که شیطان را خوشحال می کند. بدترین گناه"

".باید به خداوند فکر کنی. نباید این قدر به شیطان فکر کنی"

".در آرامش بمیري. خداحافظ"

".خوشحالم که پیشم آمدي. خداحافظ"

ود و چون چشمانش ضعیف بود، خوزه کشیش اکنون سایه اي بیش نب. بعد تپانچه اش را در آورد

اما از آن موقع به . او ترجیح می داد که این گونه باشد. می دانست که کشیش نمی تواند ببیندش

شاید همه چیز به خاطر آن لحظه ضعف . بعد، با خود می اندیشید که شاید مشکل همین جا بود

.برباد رفت که نخواست پیرمرد بفهمد که قرار است بکشدش

. ثانیه اي تپانچه در دست صبر کرد و بعد سایه را به خوبی هدف گرفت و ماشه را چکاندچند 

پیرمرد همان طور شق و رق نشسته بود گویی چیزي رخ نداده است، و با این همه شاید هم چیزي 

شاید هرگز چیزي رخ نداده بود، هیچ چیز هرگز اهمیت نداشت، شاید چیزي به . رخ نداده بود

.و جنایت وجود نداشت، و شاید حتی شیطانی هم در کار نبودمثابه گناه 
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این افکار که به ذهنش خطور کرد می توانست قطرات عرق را بر شقیقه اش احساس کند، چرا که 

هیچ چیز بیشتر از این او را نمی ترساند که جهان به انسان ها تعلق داشته باشد و نه جهنمی در میان 

.متعالی ،نه کمک بیرونی، تنها گرد و خاك و عدم باشدباشد، نه بهشتی، نه استعداد

او به یاد آورد چگونه آن جا ایستاده بود و پیرمردي را نگاه می کرد که در حالی که گلوله اي در 

شاید آن قدرها چیزي از او باقی نمانده بود که . تن داشت آن قدر ساکت نشسته بود؛ اصالً نیفتاد

.فقط دستان و سرش بی حال افتاده بودند، همین و بس. ن نبودبه اندازه کافی سنگی. بیفتد

پسر مدت طوالنی در تاریکی ماند و گوش فرا داد و صبر کرد، اما فقط صداي زنگ هاي روي قایق 

. ها، آن هم وقتی باد به وزش در می آمد، جرنگ جرنگ کنان از میان نیزار به گوش می رسید

گر نمی توانست کاري بکند و اگر قرار بود در بین شیاطین احساس کرد از این بهتر دی. صبر کرد

.بزرگ جهان جایی پیدا کند، همین لحظه بود، اینک فرصت او بود

دو و برش را نگاه کرد و بعد به نظر رسید چیزي ناگهان حرکت کرد، و یک جفت چشم زرد 

ت، و او تنها، در لبخندي به لبانش آمد، اما گربه اي پرید و در رف. اهریمنی درخشیدن گرفت

.برهوت جهانی فاقد استعداد یا جادو یا قدرت، رو به جسد مرده ایستاده بود

. جرنگ جرنگ زنگ ها بلند شد و لوالهاي در قیژ و ویژي کردند. جغدي در تاریکی فریادي کشید

اما هیچ چیز رخ نداد، هیچ کس داخل نشد، هیچ شبح غریبی در کار نبود، هیچ چشمان گرگرفته 

من آن چه . اکنون واقعاً بدترین کارت را کردي. آفرین، پسر": ، هیچ کس پیش نیامد که بگویداي

در مقابل، تو قدرت و شهرت خواهی داشت و این استعداد را که . را تو عرضه می کنی می خرم
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چرا که زمین متعلق به من . تو بر روي این زمین خوشبخت می شوي. هرچه می خواهی بشوي

".کریم این جا منم. ور که بهشت متعلق به خداوند استاست، همان ط

لبخند از صورتش رخت بست و نگاهی به در انداخت، هرچند می دانست شیطان براي ورود به در 

ممکن نبود انسان ها تنها و . ایمان و امیدش همچنان دست نخورده باقی مانده بودند. نیازي ندارد

.آزاد باشند و اربابی نداشته باشند

اید آن لحظه ضعف، آن لحظه ترحم، وقتی که نخواسته بود پیرمرد تپانچه اش را ببیند، وقتی که ش

. قبل از بیرون کشیدن تپانچه عامدانه در تاریکی صبر کرده بود، به قیمت غنیمتش تمام شده بود

یجه شاید آن را این گونه تعبیر کرده بودند که هنوز کمی خوبی در وجود او باقی مانده و در نت

او می دانست که در . اما او هنوز خیلی جوان بود، تنها هجده سالش بود. ارزشش را ندارد

هنوز آن قدر جوان بود که بتواند یک . جستجویش براي استعداد جایی براي رقت و ترحم نیست

اما . یا سیاستمدار، یا ژنرال. یا یک راهزن بزرگ. گاوباز بزرگ و مایه فخر روستا و کشورش بشود

.محتاج استعداد بود. کمی کمک احتیاج داشت

روي از جسد برگرداند و از درون خانه به دریاچه نگاهی انداخت که در آن ماه شناکنان گویی 

اما کسی در میان . نگاهی به اطراف انداخت. می خواست از آب بیرون جهد و باالي قایقی رود

ي مدتی کوتاه از فرط استیصال با خود برا. نیزار نبود، و آسمان با ستارگان غربال شده بود

بعد مشتانش . اندیشید که شاید آدمی باید به درگاه خداوند دعا کند تا اذن مالقات شیطان را بیابد

را گره کرد و ناسزاگویانه بر سر آسمان فریاد کشید و همین طور بر آتشفشان هایی دشنام داد که 
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لشان ویرانه هاي معابد و چهره مرده خدایانی بی در سوي دیگر دریاچه قد افراشته بودند و در د

فایده قرار داشت که گلبرگ گل هاي تازه بر روي چشمانشان می گذاشتند تا نگاه نامحرم این دنیا 

.بر آن ها نیفتد

آن گاه که دیگر چیزي جز گرسنگی و تشنگی و ضربان غیط آلود شقیقه هایش در وجودش باقی 

.ه افتادنمانده بود، به سمت روستا را

سه چهار ساعتی طول می کشید تا جسد را پیدا کنند، و . خبري از پلیس، تلفن و برق در آن جا نبود

و تازه او همیشه . بعد هم براي هیچ کس اهمیت نداشت چه کسی این کار را انجام داده است و چرا

می داشت، هرگز می توانست دروغ بگوید و منکر شود، و چون می دانستند که پیرمرد او را دوست 

.به مخیله شان خطور نمی کرد که او پیرمرد را کشته باشد

[1] Kruger

دهمفصل

قدم به درون خانه گذاشت، سرش را پایین آورد و لحظه اي درنگ کرد، و نگاهی به چهره هاي 

مادرش در گوشه اتاق روي اجاق . آن ها چندان تغییر نکرده بودند. رنگ پریده دور میز انداخت

مادرش سرش را سمت وي چرخاند ولی بعد نگاهش را دزدید گویی او غریبه اي . خم شده بود

و هیچ کس چیزي نگفت، جز برادر بزرگش که نیشش از روي تمسخر باز شد و دندان بیش نبود، 

با این همه، لباس هایش نو، تمییز و گران بودند و او ظاهري ثروتمند . هایش را به او نشان داد

. و گرنه نیشش را می بست–شاید هم برادرش متوجه دو انگشتر روي انگشتان او نشده بود . داشت
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. نگاهی به دختر انداخت و دید که دیگر سینه در آورده است. هنوز سیاه بودموهاي پدرش 

پدرش، خوددار و بی تفاوت، به او زل زده بود، گویی به لباس ها و انگشترها باور نداشت، گویی 

.باور نداشت خوزه واقعاً موفق شده باشد

وي میز گذاشت و جعبه اي حتی از او نخواستند که بنشیند، و بعد مادرش ناگهان بشقابی تمیز ر

لحظه اي صبر کرد، اما هیچ کس حرف نمی زد . خوزه نشست. خالی را هل داد تا او رویش بنشیند

خوزه از خودش پرسید که از قتل برادر چقدر گیر آدم می آید، . و فقط نیش برادرش باز بود

مطمئن بود که تقریباً. ارزش این کار چقدر است، و آیا براي او نمره خوبی محسوب می شود

عمیقاً احساس می کرد به او توهین شده است، توي جیبش . شیطان از این کار خوشش می آید

آن ها را به سمت پدرش، که داشت ماهی اش را می . گشت و یک دسته اسکناس بیرون آورد

.خورد، هل داد

".می گویند زندگی بدي داري": پیرمرد به پول ها نگاهی انداخت و گفت

".زندگی خوبی است، ببین": فتخوزه گ

مادرش از کنار . آن ها به دستانش خیره شدند. دستانش را با انگشترهاي عقیق و الماس نشان داد

.چشمان دختر درخشید و لبخندي زد. آتش آمد و به دستان پسرش نگاهی انداخت

".همه تان ببینید، اوضاع من خوب است": خوزه گفت

.برادرش دیگر لبخند نمی زد

راهش را . هر چیز. و این فقط اول کار است، هر چه بخواهم می توانم داشته باشم": خوزه گفت
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".بلدم

"براي پول در آوردن چه کار می کنی؟": پدرش پرسید

آدم هاي مهم را می ببینی و . هیچ کار، فقط باید روابط درست داشته باشی، همین": خوزه گفت

مثل یک ستون توتمی است و یک . د و تو باال و باالتر می رويآن ها تو را به یکدیگر معرفی می کنن

ماشین هاي امریکایی و زنان تر و تمیز و لباس هاي . آدم خیلی بزرگ باالي آن ستون منتظر توست

".قشنگ مثل این هایی که من دارم گیرت می آید و انگشترها

.عقیق دست زددختر به انگشتر. او دستانش را دراز کرد و انگشتانش را باز کرد

".قشنگ است"

.خوزه آن را از انگشتش در آورد و به دختر داد

".نگهش دار. بگیرش"

.دختر ترسید

".خودت هم بد شدي. می گویند هم نشینان بدي داري": پدرش گفت

براي این که به جایی برسی و آدم هاي درست و حسابی را . معلوم است که من بدم": خوزه گفت

".من یک گاوباز بزرگ خواهم شد، بزرگ ترین شان. هم بد باشیمالقات کنی باید

"من مسابقه تو را دیدم،":برادرش دوباره تمسخر آمیز به او نگاه می کرد و گفت 

.می توانست احساس کند قلبش دارد بیرون می زند و نمی دانست چه بگوید. بدن خوزه سفت شد

"دیدم،من به شهر آمدم و مسابقه تو را ": برادرش گفت
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"کی؟": خوزه پرسید

. ماه پیش، هر چه پول داشتم خرج کردم ولی به شهر آمدم و مسابقه تو را دیدم": برادرش گفت

شنیدم که جمعیت تو را هو می کرد و تو را به مسخره گرفته بود و به تو می خندید و من هم با آن 

راستش از این همه آدمی . حیتو افتضا. ارزشش را داشت. ها هو کردم، و مسخره کردم و خندیدم

".که دیده ام هیچ کس تا به حال به بدي تو نبوده است

.هیچ کس جز برادرش به او نگاه نمی کرد. پدر به غدا خوردنش ادامه داد

"یک روز می کشمت،": خوزه گفت

"ساکت باش،": پدرش گفت

بله، من بد . خواهم کردهمین جوري این کار را . شاید تو را هم بکشم، همه تان را": خوزه گفت

".هستم، ولی یک روز وضعم خوب خواهم شد

"استعداد نداري،": برادرش گفت

"یک روز به این ده بر می گردم و به تو نشان می دهم،": خوزه گفت

".چیزي براي نشان دادن نداري، من تو را دیده ام": برادرش گفت

"کار دیگري را امتحان نمی کنی؟نباید حتماً گاوباز بشوي، چرا ": پدرش ناگهان گفت

و . روزي به این جا بر می گردم که همه جا پر از پرچم و گل و تصویر من باشد. می شوم": پسر گفت

. من قدرت و هر چه را الزم است خواهم داشت. تو به این که من پسرت هستم افتخار خواهی کرد

تو حتی . مدرسه رفته ام و می دانممن . می دانم از کجا می آید. می دانم چطور بدستش بیاورم
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. همه چیزها را یاد گرفته ام و جواب همه چیز را می دانم. من می توانم بخوانم. خواندن بلد نیستی

".می دانم که مردم چه گونه رئیس جمهور و ژنرال می شوند، چه گونه قوي و ثروتمند می شوند

نی، و وقتی به آن انگشترها نگاه می کنم هنوز دهانت را بیش از اندازه باز می ک": برادرش گفت

"می بینم که ما تحتت را هم بیش از اندازه باز کرده اي،

"بس است،": پدر گفت

نه سر میز پدرش، نه . اما نه، اکنون نمی توانست این کار بکند. خوزه دستش را در جیبش فرو برد

با خود . ن جور انجامش بدهدشاید این هم یک لحظه ضعف بود، اما نمی توانست ای. در خانه او

تعجبی نداشت که نشانه . اندیشید که هنوز باید یاد بگیرم، هنوز راهی طوالنی در پیش رویم است

هنوز کارهایی هست که نمی توانم انجام . من فقط یک مبتدي ام. یا پاسخی در کار نبوده است

بعد همه چیز را به من . اهم شدولی یک روز به اندازه کافی بد خو. هنوز آن قدرها بد نیستم. دهم

.می دهند

.بشقابش را کنار زد و بر خاست

.و از خانه بیرون رفت".می دانم چه طور این کار را باید کرد. من به باال می رسم"

آن ها مردمان احمقی بودند که هرگز گذرشان به مدرسه نیفتاده . آن ها حرفش را باور نکردند

آن جا ایستاد و مشغول تماشاي شب شد، در . جهان نمی دانستندبود و چیزي درباره راه و رسم

حالی که دنبال جایی براي خوابیدن می گشت و به این فکر می کرد که کی بخت به او رو می 

فقط بد بودن . رقابت شدیدي در جریان بود. اوضاع دشوارتر از آن بود که فکر می کرد. آورد
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دستی را روي شانه اش احساس کرد و سیگاربرگ را از بعد . باید بدترین می بود. کافی نبود

.دختر بود. دهانش خارج کرد

"انگشترت را فراموش کردي،"

".نگهش دار، اگر با من بیایی، برایت یک عالمه بیشتر می گیرم": خوزه گفت"

"می دانم که در شهر مرا به چه کاري وا می داري،": دختر گفت

".پس همین جا بمان و بپوس"

".از ماهی حالم به هم می خورد. می آیم": گفتدختر

آن شب وقتی فهمید که دختر دیگر باکره نیست کمی سرخورده شد، و وقتی دختر به او گفت 

برادرش مدت هاست که این کار را با وي می کند و او به یاد ندارد که از کی، خوزه حتی ترسید و 

.مو بر اندامش سیخ شد

ین گناه را با او مرتکب می شد و هنوز یک ماهی گیر بوگندو، کرم لجن یعنی برادرش سال ها بود ا

اما پدر کریستوستومو به او گفته بود این . زار باقی مانده بود که شب ها از تب بر خود می لرزید

باید نفعی در ارتکاب آن وجود می داشت؛ باید ازپی آن به نوعی تأیید می . گناهی کبیره است

مطمئناً آن چه برادرش مرتکب شده بود به اندازه کافی . دن تشویق می شدگرفت و به راسخ مان

شیطانی بود که او را از لباس ماهی گیري کثیفش و از سوراخ متعفنش به در آورد و جهان را به 

.مطمئناً این گناه برایش پاداشی در پی داشت. رویش بگشاید
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"چرا می لرزي؟": دختر پرسید

شاید بدن مهم . یچ کدام از کارهایی که با بدنت انجام دهی واقعاً بد نباشدبا خود فکر کرد، شاید ه

هرچه با بدنت انجام می دادي، همیشه معصوم و . نبود، نمی شد از آن چون کلید استفاده کرد

.شیطان را نمی شد آن جا پیدا کرد. دست نخورده باقی می ماند

او همیشه درباره مخاطرات خواهش هاي و بعد به یاد پدر سباستین و هشدارهایی افتاد که 

حال خوزه کمی بهتر شد و امیدوارتر گشت و دختر را یک بار دیگر . جسمانی به زبان می آورد

می دانست که خیلی عجول . بعد سیگاربرگی روشن کرد و لحظه اي اندیشید. پیش خود کشید

باید ثابت می کرد واقعاً بد احتماالً سال ها طول می کشید و جربزه زیادي الزم داشت؛ آدم. است

سپس روزي، در نامنتظره ترین . است و مصمم است مرد بزرگی گردد، نه این که فقط تظاهر کند

هنوز می . او االن فقط یک تازه کار بود. لحظه، می آمد، به پیشت می آمد و جهان مال تو می شد

.باید ثابت می کرد که واقعاً سرش به تنش می ارزد

آن ها در فیلم هایی بازي کردند و در پشت کافه . آتی، در شهر، اوضاع مرتب بودطی هفته هاي

صاحب کافه همواره در جستجوي استعداد جدیدي بود و با . اي براي جهانگردان نمایش دادند

صدایی تو دماغی ساعت ها به شکلی رویاپردازانه از مشکل پیدا کردن استعداد جدید حرف می 

.زها در میان هنرمندان متوسط چه قدر اشتیاق و شور و الهام کم پیدا می شودزد، و این که این رو

یا در خودت داریش یا نداري، اگر به ":در حالی که سنگین روي چهارپایه اش لم می داد می گفت 

تو داده شده باشد و استعدادت شعله ور شود، آن گاه مردم وقتی از پیش تو می روند احساس می 
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ه دیده اند، چیزي واقعاً بزرگ، اما این کار یک هنرمند واقعی می طلبد، نه هر کنند چیزي معرک

جهانگردان براي دیدنت . توجه ملت به تو جلب خواهد شد. پسر، تو استعداد داري. بی سر و پایی

".به آن ها امید می دهد. دوست دارند چیزهاي واقعاً شرورانه ببینند. خواهند آمد

همفصل یازد-ستاره بازان

دو سه سیاستمدار محلی آن ها را به خانه شان دعوت کردند . خوزه با چند نفري آشنایی به هم زد

یک گانگستر آمریکایی که از نیویورك متواري شده بود وي . تا براي دوستانشان برنامه اجرا کنند

بدزدند و را چند روزي استخدام کرد، اما گانگستر همیشه مست بود و آن ها مجبور شدند کیفش را

مردان پولدار بسیاري بودند که به آن ها پول . او را ول کنند بی آن که واقعاً چیزي عایدشان بشود

می دادند و با سماجت شان ایشان را می آزردند، اما آن ها همه مردانی معمولی، مستأصل، زار و 

بهمان هستند و به نظر نزار و غالباً خوف زده بودند ، و حتی اگر هم تظاهر می کردند که فالن و 

.مهم می رسند، مردانی بدون قدرت بودند

خوزه از کافه، از نمایش هایش، از صاحب کافه و وعده هایش که هرگز برآورده نمی شد خسته 

.شده بود

تو جوان . مالقات با آدم درست ساده نیست، پسر، اما تو موفق می شوي": او بارها و بارها می گفت

".آن چه الزم است در خودت داري. اهت را در جهان پیدا می کنیو خوش قیافه اي و ر

هم خسته شده بود، و دیگر چندان باور ] 1[در ضمن خوزه از سرزندگی و آوازخوانی روزیتا

روزیتا از هر لحظه اي استفاده می کرد و بالفور . نداشت آن چه انجام می دادند واقعاً گناه باشد
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ند و خوزه مطمئن بود که او داشت بخت ایشان را براي مالقات با به کلیسا می رفت و دعا می خوا

او به خوزه این احساس را داده بود که محکوم به . کسی یا رسیدن به جایی نابود می کرد

روزیتا : خوزه فهمید چرا برادرش هنوز یک ماهی گیر در دهشان باقی مانده است. معصومیت است

وقتی خوزه داشت به جمع بندي نهایی می رسید، . دبی آالیش بود و کاریش هم نمی شد کر

.روزیتا عاشق یک راننده تاکسی شد و با او ازدواج کرد

صدا می زد، به "فرشتگان کوچک من"اکنون زن چاقی بود که بچه هاي بسیاري داشت و آن ها را 

.این ترتیب از آن ماجرا چیزي در نیامده بود

را اغوا می کرد و بعد از آن ها می خواست برایش کار خوزه زندگی نامتعادلی داشت، دختران 

کنند، یا در خیابان ها می ایستاد به امید آن که جهانگردي بلندش کند، مواد مخدر را براي 

فروشندگان بزرگتر پخش می کرد، که خودشان روساي بزرگتري باالي سرشان داشتند، که در قبال 

ا صداي زیر و آواي پردلهره و احترام از او صحبت می کسی مسئول بودند که نمی شناختند و تنها ب

.کردند، کسی که مشخص بود باالي ستون توتمی قرار دارد

بعد دست به کار استعداد یابی براي بارهاي استریپ تیز، فاحشه خانه ها و تولید کنندگان فیلم هاي 

د که آدم چه قدر در این مهم نبو. اما فی الواقع از روابط جنسی قطع امید کرده بود. مستهجن شد

روابط جلو رود، باز هم شیطانی در کار نبود؛ همیشه امري مبتذل و زیادي دم دستی باقی می 

آدم باید کارهاي خیلی بدتري . هیچ دري را به سرزمین ممنوعه و رازآلوده نمی گشود. ماند

.او بیش از پیش به صرافت افتاده بود که وارد سیاست شود. انجام می داد
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در جهان مدرن، آن دو گناهی که او به . ظر کشیش روستایی پیر درباره بزرگترین گناه اشتباه بودن

عنوان باالترین گناهان برگزیده بود، که قرار بود توجه جلب کنند و تأیید به همراه بیاورند، یعنی 

هم، آن حتی در مشکل پیدا کردن با قانون . لواط و جماع با محارم، هیچ به حساب نمی آمدند

.قدرها آدم را جلو نمی بردند

در آن جا، اگر واقعاً بدترین کارها . در دولت، پلیس، یا ارتش-استعداد واقعی جاي دیگري بود

را انجام می دادي می توانستی دیکتاتور یا ژنرال بشوي و همه چیزهاي خوب زندگی را دریافت 

میدان آزادي بخش قرار داشت او دوست داشت در مغازه کهنه فروشی کوچکی که پشت. کنی

دیوارها پوشیده بود از . بپلکد، مغازه پر بود از سندهاي عکس دار از چهل سال آخر تاریخ مملکت

تصاویر جوخه هاي اعدام و سیاستمداران به دارآویخته و یاغیان و رهبران اعدام شده که کاري 

تر به دار مجازات آویخته بودند، و از ازشان بر نیانده بود، و تصاویر کسانی که دشمنانشان را زود 

این طریق شهرت و احترام به دست آورده بودند، پر بود از تصاویر چهره هاي بزرگ تاریخی این 

.ملت، که عمرشان به قدمت صنعت عکاسی بود

علی الخصوص، تصویري در آن جا بود که خوزه هر وقت نگاهش می کرد حس احترام و تحسینش 

احتماالً از –تصویر ژنرالی که به خاطر رشوه گرفتن تیرباران شده بود بر انگیخته می شد؛

ژنرال در حال کشیدن سیگاري با چوب سیگار سفید بلندي . پرداختن سهم مافوقانش سرباز زده بود

رو در روي جوخه اعدام ایستاده بود، و لبخندزنان با انگشت به قلبش اشاره می کرد تا به سربازان 

خوره به خودش می گفت، این مرد کامالً آرام و مطمئن به خود . ان کمک نمایددر هدف گیري ش
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است چون می دانست چه کارها انجام داده، دزدي ها، باج گیري ها، محافظت از آنانی که به او 

پول می دادند تا در مقابل دیگران هوایشان را داشته باشد، شکنجه هاي سبعانه، زندانی کردن 

و بنابراین می توانست با وجدان –یان هرگاه که بوي انقالب به مشام می رسید دهقانان و دانشجو

آسوده پیش اربابش حاضر شود، اربابی که او را با آغوش باز می پذیرفت و شاید او را براي انجام 

وظیفه مجدد به زمین می فرستاد، و حتی از او مردي بزرگتر می ساخت، مثل یک رئیس جمهور یا 

آمریکایی، یا آن طور که که کمونیست ها به شکل متقاعدکننده اي در گوش یک انحصارگر

از نظر خوزه، ژنرال ها همیشه با . مردمان می خوانند در هیبت یکی از آن کسانی که مالک جهانند

.احترام باز می گشتند

به این تصویر : او تصویر قهرمانش را خرید و همیشه آن را، محض خوش اقبالی، در جیبش داشت

.او حس تماس فیزیکی شخصی می داد، احساس نزدیک تر بودن به منشاء همه قدرت ها

خوزه به استعدادیابی اش براي نمایش هاي مستهجن ادامه داد، البته بدون توهم، فقط براي این 

که زندگی اش بگذرد و چند ارتباط سیاسی بیابد، چرا که فساد اخالقی هنوز بهترین راه براي 

مثل یک . براي به جایی رسیدن این کمترین کاري بود که می شد کرد. ن هدف بودرسیدن به آ

براي این که هر دري باز شود الزم بود آن را در . کارت عضویت بود که آدم را همه جا راه می داد

.جیبت داشته باشی، اما خیلی آدم را جلو نمی برد
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کرد، و به عنوان آدم کامالً مطمئنی شناخته او هنوز در خیابان ها ماري جوآنا و هروئین توزیع می 

در اوقات فراغت، پس از تاریکی، از کاري که بیش از هر . می شد که هر کاري ازش بر می آمد

.چیز لذت می برد این بود که در بهترین کلوپ هاي شبانه پایتخت بنشیند و برنامه ها را نگاه کند

کبیر را در ال سینیور دید که مکانی ] 2[برنامه مائستروياین گونه بود که شبی از شب ها تصادفاً 

بود که در آن زمان توسط یکی از کافه داران نمایش هاي مستهجن که خوزه هم برایش چند 

.برنامه اجرا کرده بود و کارش گرفته بود، اداره می شد

جش را باالي آن مردي بود ستبر با ریشی سیاه که لبخند کج ومعو. مائستروي کبیر ایتالیایی بود

نگه می داشت، ابروانی پرپشت داشت، دماغی قوي و قوزي، موهایش را مشکی کرده بود و گرچه 

میان سرش کم کمک داشت خالی می شد، اما موهاي بلند و مجعدش که در دو طرف سرش 

بی شک بااستعدادترین فردي بود که خوزه به عمرش . آویران بود به او چهره اي مهیج می داد

نه فقط می توانست کبوتران در حال پرواز را از هرجایی فرا بخواند، و اشیاء شخصی . ه بوددید

حضار را که مطمئن بودند در جیبشان است، ناگهان از درون کالهش در آورد؛ نه فقط با یک بشکن 

سیگاربرگ روشنی در دستش ظاهر می شد و با بشکن دیگري یک بغلی براندي و بعد هم یک لیوان 

می شد، بلکه بعد، وقتی مشغول نوشیدن براندي و کشیدن سیگار برگ بود، ناگهان باز بشکن ظاهر

این ها به خودي خود تحسین برانگیز . می زد و همه آن چیزها غیبشان می زد و محو می شدند

.بودند ولی او می توانست کارهاي بیشتري انجام دهد
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سته بود و داشت برنامه را می دید، مائستروي یک شب که خوزه با چندتن از دوستانش پشت بار نش

بعد رو به حضار کرد و . بزرگ متوجه توجه فوق العاده او شد و از وي خواست روي صحنه بیاید

:گفت

براي نمونه این مرد ... خانم ها و آقایان، هر یک از ما در دلش اشتیاق و رویایی پنهان دارد "

می خواهم . ر ندیده بودمش، اما از او خوشم آمده استجوان را در نظر بگیرید که من هرگز پیشت

باعث خرسندي من . خانم ها و آقایان، تقاضا دارم در نهایت دقت توجه کنید. کاري برایش بکنم

است برنامه اي را براي شما انجام دهم که به لحاظ دشواري با هیچ برنامه دیگري قابل مقایسه 

باید از شما تقاضا کنم توجه تام و سکوت –سابقه است مطلقاً در تاریخ شعبده بازي بی–نیست 

در عرض چند ثانیه، این مرد جوان می بیند که پنهان ترین رویایش بر آورده ... مطلق پیشه کنید 

".می شود، و به ما همه چیز را در باره آن خواهد گفت

. تکان داداو به عمق چشمان خوزه چشم دوخت و انگشتش را در جلوي چشمان او چندباري 

او کامالً بی حرکت آن جا ایستاده بود، و به سنگینی نفس می . صورت خوزه مثل گچ سفید بود

...کشید و بعد چشمانش گشاد شدند

"!، ال سینیور!ال سینیور": خوزه فریاد زد

چهره شیطان به همان صورتی بود که پدر کریسوستومو توصیف کرده بود، یا شبیه تصاویري بود که 

پیرامونش را زبانه هاي آتش گرفته بود، همچنین . در مطبوعات کمونیستی از او می کشیدنداغلب 

کوه هایی از طال که روي هر کپه اش تصاویر روي دالرهاي آمریکایی حک شده بود، یک زوج 
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برهنه، مانند فیلم هاي مستهجن، در پس زمینه وول می خوردند، و تنها فرقشان با آن فیلم ها این 

و ال سینیور سم و شاخ داشت، همان طور که کشیش ها همیشه به خوزه . خیلی زیباتر بودندبود که

گفته بودند، با این تفاوت که کت شلوار سیلک ایتالیلیی خیلی خوبی پوشیده بود و دالرهایش را 

حضار بر خرافات ... نشان می داد و سیگار برگ می کشید، مثل یک قلچماق جهانگرد آمریکایی

ت جوانی که داشت نظر سطحی اش را از شیطان براي آن ها با صدایی هیجان زده سرخپوس

توصیف می کرد قهقهه می زدند، و وقتی که شعبده با او را از خلسه اش در آورد ، با بهت به او زل 

معلوم بود که سرخپوست جوان بد جوري تحت تأثیر قرار گرفته و چیزي هم قبالً از : زده بود

.یده استهیپنوتیزم نشن

او . فردا عصر، خوزه بازهم به کلوپ شبانه رفت، اما مائستروي کبیر برا ي او تره هم خرد نکرد

کسی دیگر را از میان حضار انتخاب کرد، یک جهانگرد آمریکایی که کمر چاقی داشت و صورتش 

ان برنامه خوزه پیش از پای. عرق کرده بود و توانست کلی دختر لخت را ببیند و همه اش همین بود

کلید را برداشت و از پله ها باال رفت . ، محل اقامت شعبده باز، رفت]3[خارج شد و به هتل کورتس

.و به اتاق او رسید

مرد . وقتی مائستروي کبیر وارد شد دیگر دیر شده بود و خوزه بالفاصله فهمید که او مست است

تر و تمیزي به تن و کاله سفید پانامایی ایتالیایی نگاهی به تبهکار جوان انداخت که کت شلوار آبی

.به سر داشت، پیراهنی آبی با کروات پوشیده و روي صندلی نشسته بود

"این جا چه کار می کنی؟": با صداي کلفت و مست پرسید
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این که مردي با چنان قدرت و چنان ارتباط هایی نیاز داشت که مست کند : خوزه گیج شده بود

.سر در نمی آوردچیزي بود که او از آن 

"چرا امشب مرا صدا نکردي؟ چرا کاري نکردي دوباره ببینم؟": پرسید

او فراك پوشیده بود و چهره و ریش سیاهش در باالي جلیقه . مرد ایتالیایی کتش را در آورده بود

.سفید تیره تر هم به نظر می آمد

در غیر این . انتخاب می کنمچرا باید این کار را می کردم؟ من هر شب یک نفر جدید را ": گفت

من عنترباشی الزم . صورت، مردم فکر می کنند که برنامه ام را با یک عنترباشی انجام می دهم

".گم شو. تو را الزم ندارم. ندارم

.او روي صندلی نشست و کفش هایش را در آورد

"...قدرتش را دارم. من این کار را با هر کس می توانم انجام دهم"

.طنت به سرخپوست جوان نگاه کرد و چشمکی زداو با شی

".به من اعطا شده است. یک قدرت مافوق طبیعی، می فهمی"

رنگ از رخسارش بیش از پیش پریدو و سوراخ هاي بینی اش . خوزه آب دهانش را به زور فرو داد

.قلبش به شدت می زد. جمع شدند

نده برنامه ام را در الس وگاس افتتاح می من از همه شان بزرگترم، هفته آی": مائستروي کبیر گفت

جمعیتی بیست هزار نفري به من بده و من با یک بشکن انگشتانم . هیچ کس در حد من نیست. کنم

یک آلمانی به نام هانس کروگر و . کاري می کنم که چیزهایی را ببینند که من می خواهم ببینند
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می گویم راه درازي در پیش دارند تا به گرد هم هستند، اما به تو] 4[یک فرانسوي به نام بالدون

من در محضر شاهان و دیکتاتوران بزرگ برنامه انجام داده ام، جلوي آدم هاي . پاي من برسند

".من همه مدال ها را دارم. واقعاً مهم

.مرد ایتالیایی آروغ زد

در واقع، می . ده استقطعاً، براي پول نبو. نمی دانم چرا گذارم به این سوراخ کثافت افتاده است"

این جا جوانترین شان را دارند و چیزهایی به آدم نشان می دهند که هیچ . دخترها–دانم چرا 

این جا همه تماماً فاسدند، کامالً گندیده اند، و این چیزي است که من . جاي دیگر نمی تواند ببیند

چه کار کرد به کسی مربوط یک کم سن و سالشان دیروز پیشم بود، و این که دخترك. دوست دارم

در –فیلم هاي قبیح . من عاشق این جا هستم. نیست، اما واقعاً استعداد داشت، واقعاً مایه داشت

خیلی . نمایش خانه هاي عمومی آن ها را نمایش می دهند و حتی بچه ها هم بین جمعیت هستند

من این جا آمده ام که خوش . تبرنامه در کلوپ شبانه تنها بهانه اس. هر کاري می کنند! خوب است

خب پسر، ببینم کاري بلدي که من هنوز ندیده باشم، چیزي واقعاً کثیف، فقط حواست . بگذرانم

–نه از این کارهاي قدیمی که در جاهاي دیگر با االغ می کنند –باشد که من همه چیز را دیده ام 

"حاال، پسر، چیز تازه اي بلدي؟ چیزي واقعاً جدید؟

.استغاثه افتاده بود، تقریباً داشت البه می کرد، و چهره اش به شکل غریبی نگران و مضطرب بودبه 

"کاري کن که دوباره ببینم،": خوزه آرام درخواست کرد

.مائستروي کبیر دهن دره کرد
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یک چیز ... حاال، شاید، چند دختر بدکاره مشتاق بشناسی . یک وقت دیگر. خسته ام. امشب نه"

هرچند من شک دارم . می گویند یک برنامه جدید در شهر است که واقعاً رعب آور است.متفاوت

من خود یک مبتدي بزرگ در . کارهایی که در روابط جنسی می شود کرد محدود است... 

من همه این کارها را در . پورنوگرافی هستم، ولی همه کارهایی که می کنند شبیه هم است

".یک وقت دیگر سراغم بیا، جوان. خیلی محدود است. ه امبانکوك، برمه، در ژاپن دید

خمیازه کشید و بعد که دید لوله تفنگی به سویش نشانه گرفته شده چشمانش از حدقه بیرون زد و 

.دهانش باز ماند

می خواهم : کاري کن که دوباره ببینمش. یاهللا، شوخی ندارم": خوزه از میان دندان هایش گفت

".با او حرف بزنم

با کی؟ دیشب به تو چه چیزي نشان دادم؟ ": عبده باز که بد جوري ترسیده بود تته پته کنان گفتش

"...یادم نمی

آدم باید مراقب . به یک لبخند شیطنت آمیز سریع بسنده کرد. سعی کرد نخندد. بعد به یاد آورد

خدایان جدید هرگز خدایان باستانی شان را از آن ها گرفته اند، و . این سرخپوستان بدوي باشد

دعاهاي ایشان را مستجاب نکرده اند، وهنوز یک اشتیاق ژرف و دردآور براي امر مافوق طبیعی در 

.وجودشان هست، که از آن ها زودباورترین تماشاچیان جهان را ساخته است

اگر مضطرب باشی نمی توانم چیزي . حاال آرام باش. خیلی خوب، مرد جوان، تو برنده شدي"

".وقتی بترسم نمی توانم کار چندانی انجام بدهم. و آن تفنگ را هم کنار بگذار. بدهمنشانت 
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نگاه عمیقی به چشمان . شعبده باز از صندلی اش بلند شد. خوزه تفنگ را زیر کمربندش جا داد

خوزه احساس کرد به آرامی دارد به خلسه می رود، . پسر انداخت و با دستش چند حرکتی کرد

بعد چیزي که . اال می آید، گویی دارد از ذهنش، از قلبش، از همه دنیا، جدا می شودخالئی دارد ب

بعد در سرش و در کل بدنش احساس . حس کرد دردي در دنده هایش بود، یک درد عمیق و خشن

در جوي آب کنار خیابان پشت . درد کرد، گویی انبوهی از زخم هاي مرتعش بدو باز می گشت

مائستروي کبیر او را به خواب عمیقی فرو برده بود و بعد کمک صدا . ه بودهتل رو به زمین افتاد

.زده بود؛ آن ها هم او را کتک زده بودند و به بیرون پرتش کرده بودند

درد برایش . مدتی بدون حرکت آن جا نشست، سرافکنده به لباس هاي خاکی اش نگاه می کرد

تنها چیزي که اهمیت داشت این بود . ن بوددرد همیشه بخشی از سرخپوست بود: اهمیتی نداشت

. یا شاید از او امتحان گرفته بود بود تا ببیند چه قدر مصمم است. که شعبده باز فریبش داده بود

مائسترو سراغ چند مغازه قدیمی . تنها سه روز طول کشید تا او دوباره مائستروي کبیر را گیر آورد

، و یکی دوتا خیابان کوچک ]5[هاي خیابان چاوزپشت میدان آزادي بخش رفته بود، و مغازه

نزدیک آن، که حتی سیاستمداران درون قدرت دوست نداشتند آن جا دیده شوند، وقتی که 

برنامه واقعاً تازه و منحرفی در آن جا انجام می شد، آن ها براي حفظ شأن و موقعیت شان 

.اجراکنندگان را به خانه هایشان دعوت می کردند

بود که می ] 6[یکی پپه. دو دوستش را هم با خود برد. بار کار را تنهایی انجام ندادخوزه این

توانست در یک چشم به هم زدن گردن مردي را بشکند، و مدتها پیش وا داده بود، چرا که دیگر به 
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، هنوز جاه طلب و ]7[اما دومین نفر، آرسارو. چیزي اعتقاد نداشت؛ ایمانش را از دست داده بود

او زمانی که رئیس جمهور فعلی یک خرده سیاست مدار . م بود که در زندگی اش جلو برودمصم

.بود محافظ وي بود و آن قدر قوي بود که بتواند از وي در جلوي تجار محلی محافظت کند

آن ها در شب سوم مائستروي کبیر را به همراه چند قلچماق آمریکایی که داشتند یک برنامه 

برنامه به شدت معمولی بود و خوزه . کافه اي تماشا می کردند، پیدا کردندحیوانی را در پشت

این برایش همچون رازي باقی مانده بود که چرا مردي با این . لحظه اي دچار شک و حیرت شد

.قدرت حاضر است براي چنین حقه هاي بی ارزشی پول خرج کند

در این مغازه، الزم نبود تظاهر . بز شدمائستروي کبیر بالفاصله آنان را به جا آورد و صورتش س

آن ها . در آن جا می شناختندشان و مورد احترام بودند و اسمشان فی الواقع معنا داشت. کنند

.فقط به مرد ایتالیایی اشاره کردند که بلند شود و دنبالشان بیاید و او هم چنین کرد

ترین قلچماق هاي امریکایی بعضی چند اتاقی در ساختمان خالی بود، ساختمانی که پردل و جرأت

او را به آن جا . اوقات با دختري بدانجا می رفتند، یا برایشان نمایش خصوصی می گذاشتند

پپه مطمئناً بزرگترین . مائستروي کبیر نیم نگاهی به آن ها انداخته و همان نگاه کافی بود. بردند

زده بود که از مردمک چشمانش دستان در این سرزمین را داشت، و آرسارو به قدري هروئین

.چیزي باقی نمانده بود

من را نترسانید، به من دست نزنید، در این صورت نمی توانم ": شعبده باز با صدایی لرزان گفت

او این سرخپوستان . چهره اش حالت مطمئن ومغروري به خود گرفت".کاري برایتان بکنم
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هیپنوتیزمش تا چه حد بر اذهان ساده ایشان خرافاتی بی سواد را می شناخت؛ می دانست قدرت 

اغلب دم در نمایش خانه منتظر می ماندند تا او را براي برکت لمس کنند، . تأثیر می گذارد

او عاشق این . التماسش می کردند که شفایشان بدهد، ثروتمندشان کند، به آن ها فرزند اعطا کند

.می آوردلحظاتی بود که او واقعاً به خودش ایمان. کار بود

"کاري کن که دوباره ببینمش،": خوزه گام پیش نهاد و گفت

.شعبده باز به سرعت خنده اش را فرو خورد

هیپنوتیزم کاران زیادي نبودند که . با خود فکر کرد، باشد کاري می کنم که ببینیش، بزهکار احمق

که گفته می شد می تواند در واقع او فقط کروگر آلمانی را می شناخت . از عهده این کار بر آیند

معموالً حتی بهترینشان هم باید از صدایش کمک می گرفت و باید آن چه را . همان کلک را بزند

اصالً مجبور نبود از . می خواست مردم ببینند بلند پیشنهاد می داد، اما او مجبور نبود چنین کند

.اجازه می داد شخص تخیل خود را دنبال کند. صدایش کمک بگیرد

".به او بگو چرا خواستی ببینیش. بیا، این جاست، با او حرف بزن": ائستروي کبیر گفتم

جوان سرخپوست با مشتان گره کرده، بدن سفت، چشمان . مائستروي کبیر عقب رفت و نگاه کرد

آن . بسته آن جا ایستاده بود در حالی که سرش به عقب افتاده بود و چهره اش تیره و بی تاب بود

ت حاکی از قرن ها تلخکامی بود، و پس پشت کلماتش داستان کامل مردمانش، نا امیدي چه می گف

بی آن که بداند، داشت اولین نطق سیاسی اش را ادا می کرد، و بغض . و فالکت ایشان قرار داشت

و کینه رعایایی را که هرگز کورسوي امید به دلشان نیفتاده بود رساتر از کسانی بیان می کرد که با 
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ان آمار، کمبود مدارس، پایین ترین استاندارد زندگی در جهان، ثروت نخوت آور عده اي قلیل زب

.و ظلمت جهل توده ها را تقبیح می کنند

اسم من خوزه آلمایوست، شاید به گوشتان خورده باشد، من ": به تندي و با صدایی منقطع گفت

من یاد خواهم . ا که این تنها راه استهرکاري را که بلد بودم براي جلب رضایت شما کرده ام، چر

من به کمک شما احتیاج دارم تا به . من فقط یک سرخپوستم. اما شما باید به من کمک کنید. گرفت

همیشه دولت، ارتش و پلیس این کار را به عهده . این کار هرگز قبالً انجام نشده است. اوج برسم

آن : آن ها گذاشته اید، چون لیاقتش را داشتتندشما همیشه کمک هایتان را در اختیار . گرفته اند

بهترش را بلد –اما این تقصیر آن ها نیست–مردم خوبند، و سخت کار می کنند. ها ظالم و شرورند

می دانم چه . من فهمیده ام. من دنیا را دیده ام. اما من می دانم. آن ها فقط رعیت اند. نیستند

".من مصمم هستم. چیزي الزم است

خود مائستروي کبیر هم . آرسارو در حالی که از ترس می لرزیدند به او خیره شده بودندپپه و

او خالل دندانی از جیب جلیقه اش در آورد و شروع به جویدن آن . اندکی دستپاچه شده بود

کرد، و چشم به این چهره عظیم و قدرتمند دوخت که مشتانش را گره کرده و صورتش که به سیاهی 

او به خیلی جاها سفر کرده بود و . زد تقریباً تهدید آمیز روي به آسمان بلند کرده بودگرانیت می 

میلیون ها سرخپوست را در سراسر قاره آمریکاي جنوبی می شناخت که این گونه چشم به آسمان 

اگر فقط مشتانشان را کنار هم می . می دوختند، و مشتانشان را گره می گردند و منتظر می ماندند

خوشبختانه، آن ها نمی دانستند قدرت واقعی در کجا . تند، می توانستند جهان را تکان دهندگذاش
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–که زاییده ذهن بدوي خودش بود –نهفته است، درست مثل این رعیت که می خواست با شیطانی 

.به معامله نشیند و روحش را بدو بفروشد

اي که آن یک ذره روح کثافتت چند مائستروي کبیر با خود اندیشید هیچ وقت به این فکر کرده

روحت ارزان ترین کاالي بازار . می ارزد؟ بوگندوي بدبخت، کسی نیست که روحت را از تو بخرد

.همین است که هست. است و چیزي در عوضش دستت را نمی گیرد

پپه، غرق عرق، به او زل زده بود و . وقتی خوزه از خلسه اش بیرون آمد، شعبده باز رفته بود

.رسارو به قدري هراسیده بود که چاقویش را در آورده بودآ

"کجاست؟ چرا گذاشتید در برود؟"

او همان . خوزه آن محل را ترك کرد و مستقیماً به ال سینیور رفت ولی خبري از شعبده باز نبود

تعهدش به آن کلوپ شبانه کامالً به اتمام . شب، شهر را به مقصد ایاالت متحده ترك گفته بود

او مدت هاي طوالنی آن سرخپوست جوان عجیب و غریب را به . رسیده بود، ولی دیگر خطر نکردن

یاد می آورد که چهره عبوسش حکایت از مصصم بودن داشت و یک جورهایی دلش نمی خواست 

.باردیگر وي را ببیند

ا کامالً رها مائستروي کبیر چنان تأثیر عمیقی بر ذهن خوزه گذاشته بود، که نمایش هاي مستهجن ر

کرد و تبدیل به استعداد یاب براي کلوپ هاي شبانه مجاز و سالن هاي موسیقی شد، با این امید 

براي یک : تقریباً هر شب رویاي شعبده می دید. مبهم و مغشوش که شاید رابط دیگري پیدا کند

یأس و بی سرخپوست کوخون راه دیگري در کار نبود که بتواند علیه تقدیر فالکت بارش یعنی 
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اشباح تاریک نقاب پوشی که فراك پوشیده . توجهی اي که به قدمت چندین قرن بود، برخیزد

بودند و کاله هاي سیلک به سر داشتند در رختخواب به سراغش می آمدند، و به روح او می 

ن نگریستند تا دریابند آیا به اندازه کافی شرور و ظالم هست تا بدو اجازه دهند پا درجاي بزرگا

او هنوز مواد مخدر توزیع می کرد و اکنون پنج دختر . عالم بگذارد، آیا مایه اش را در خود دارد

برایش کار می کردند، اما این کارها کافی نبود، رقابت بسیاري وجود داشت، و اوضاع براي 

ا به مبتدیان دشوار بود، و او می دانست که مجبور است کارهاي بسیار دیگري بکند تا ارزش خود ر

او همچنان به دیدن مغازه کوچک بایگانی تاریخی پشت میدان آزادي بخش می . کرسی نشاند

رفت، و با چشمانی مملو از احترام با جدیت به تماشاي تصاویر همه چهره هاي بزرگ ملی، 

سیاستمداران، ژنرال ها، اغنیا و مردان قدرتمند گذشته و حال می نشست که بابت سبعیت و 

.هور بودند، و از معامله سر بلند بیرون آمده بودندشرارتشان مش

هرگاه . او توجه بسیاري به تبلیغات ضد آمریکایی اي نشان داد که سراسر کشور را در برگرفته بود

تحریک کنندگان سیاسی در بازار براي سرخپوستان توضیح می دادند که باور داشتن به این که 

قدر بچه گانه و جاهالنه است، می ایستاد و گوش می شیطان موجودي است که سم و شاخ دارد چ

داد؛ تحریک کنندگان می گفتند که نه؛ شیطان کادیالك سوار است، سیگار برگ می کشد، یک تاجر 

یا امپریالیست آمریکایی گنده است که مالک زمین هایی است که آن ها رویش عرق می ریزند، و 

توجه او به شدت جلب این موضوع شده بود . بخردسعی دارد روح و وجدان مردم را با دالرهایش

.و به جهانگردان آمریکایی از منظر تازه اي نگاه می کرد
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پلیس رفتار دوستانه اي داشت؛ معلوم بود که مرد . اکنون داشت احترام و اعتبار کسب می کرد

که او همه می دانستند که چندي طول نخواهد کشید . جوانی است که به جاهاي مختلف می رود

او هنوز ثروتمند نبود و نمی توانست به آن ها چیزي بپردازد، اما، آدم مفیدي . وارد سیاست شود

نیاز داشت "کمک کناردستی"بود و حاضر بود هرگاه مردي در موقیعت باال به آن چه تحت عنوان 

فراد با او ارتباطات خوبی از دوران نمایش هاي مستهجنش داشت و اکنون با ا. سرش را هم بدهد

نفوذي که بعضی اوقات او را در بعضی مخاطرات تجاري شان راه می دادند، روابط حسنه اي 

اما رژیم به ته . اکنون هرکسی را که در رژیم حاضر سرش به تنش می ارزید می شناخت. داشت

خط رسیده بود و همه کسانی که موقعیت درست وحسابی داشتند دیگر ثروتمند و چاق شده بودند 

ودشان را جدي می گرفتند، و جاده و مدرسه می ساختند و حتی از پاالیش پایتخت صحبت می و خ

.واقعاً زمان تغییر بود. کردند، و اوضاع را براي سایرین نابود می کردند

احزاب سیاسی جدید مثل قارچ سربرمی آوردند، و دولت بالفاصله سرکوبشان می کرد و بعد آن 

خوزه عضو همه آن ها . مخفی تبدیل می گشتند"گروه هاي عملیاتی"ها زیرزمینی می شدند و به 

ارتش توجهی نشان نمی داد، اما شش هفت ژنرالی که در باال . بود؛ مصمم بود که برنده را برگزیند

اما در . بودند مدت ها می شد که آن جا نشسته بودند، و کاسه صبر سرهنگ ها داشت سر می رفت

آمریکایی و -البته همه آن ها ضد. نست باید به چه سمتی بجهداین لحظه هنوز کسی نمی دا

کمونیست بودند، گرچه براي جذب توده ها همه ادعا داشتند که سمت و سوي سوسیالیستی -ضد
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ضد آمریکایی بودن یک سیاستمدار به معنی این بود سرسختی نشان دهد، تا، وقتی به . دارند

.هاي آمریکایی دیکته کندقدرت رسید، بتواند شرایط خود را بر شرکت

خوزه خیلی زود توانست کلوپ شبانه ال سینیور، یعنی بهترین جا در شهر، را تصاحب کند، و اکنون 

.استعدادیابانی در اختیار داشت که دنبال برنامه هاي تازه براي وي می گشتند

.در ضمن یک دوست دختر آمریکایی هم داشت

[1] Rosita

[2] Maestro

[3] Cortes

[4] Belladon

[5] Chavez

[6] Pepe

[7] Arzaro

دوازدهمفصل

دختر یک روز عصر تلو تلو خوران ، در حالی که آشفته و هراسان می نمود وهق هق گریه می کرد، 

خوزه آن زمان از معاشرت با جهانگردان کمکی انگلیسی یاد گرفته . وارد کلوپ شبانه شده بود

دختر سوار تاکسی به دیدن یکی از . ي هیستریک دختر دستگیرش شدبود، و چیزکی از ناله ها

خرابه هاي معبدي که براي قربانی کردن انسان به کار –جاذبه هاي توریستی حومه شهر رفته بود 

.و راننده او را به کوچه اي کشانده بود و به او تجاوز کرده بود و کیفش را قاپ زده بود–می رفت 
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خوزه، بعدها پیش دختر اعتراف کرد، که زمانی که تازه . استان دختر نبودچیزي غیر معمول در د

.کار بود و حرص پول و زن داشت، خودش اغلب این کار را می کرد

اما دختر آمریکایی با این موضوع نسبتاً بد کنار آمده بود و دائم درباره مادربزرگی که در آیووا 

زبان گذرانده بود صحبت می کرد و با حالتی داشت، و دوره هاي دانشگاهی اي که در رشته 

مشخص بود که دختر احساس می کرد راننده تاکسی نمی بایست به او تجاوز . عصبی زار می زد

.می کرد، بلکه باید سراغ کسی می رفت که نه مادر بزرگ داشت و نه تحصیالت دانشگاهی

ش می داد و سیگار برگش را می مسئول بار به آمریکا سفر کرده بود و براي خوزه که با دقت گو

از این اتفاقات در آمریکا پیش می . کشید گفت که به عقیده وي دختر احتماالً باکره بوده است

هیچ کدام از این حرف ها براي خوزه مفهوم نبود، ولی دریافت که دختر تحصیالت خوبی . آمد

جذابیت جنسی دختر براي این موضوعات به نحوي باعث شد که. داشت و از خانواده محترمی بود

او دختر خوشگلی بود، با پوستی خیلی سفید، دهانی بسیار جاافتاده و دماغی . خوزه بیشتر شود

آن ها را خیلی کوتاه کرده بود و در نتیجه اندازه اش . اما موهایش بد بودند. کوچک و سرباال

.پوشاندخوزه موهاي خیلی بلند را دوست داشت که دستان آدم را ب. کافی نبود

در ابتدا، دختر از او خواست که پلیس را خبر کند، ولی وقتی خوزه به او گفت که با این کار مجبور 

می شود کلی کاغذ پر کند و بعد مسئول بار، که چشمک سریعی به خوزه زد، برایش توضیح داد 

ایده را مطبوعات آمریکایی این موضوع را منتشر می کنند و مادربزرگش متوجه خواهد شد، این

.کنار گذاشت
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به همین دلیل هم، در اصل، –او در این شهر تنها بود، یک جهانگرد که خیلی کم اسپانیایی بلد بود 

و –به این جا آمده بود تا اسپانیایی اش را تکمیل کند و افق هاي فرهنگی اش را وسعت بخشد 

اد، و بعد یکی دیگر، و اورا به شام خوزه به او مشروبی د. دوباره به هق هق افتاد... بعد، روز اول 

آمریکا کشوري بزرگ و نیرومند بود، . برد؛ برایش خوب بود که با یک دختر آمریکایی دیده شود

.و او ناگهان احساس کرد به شکل غیرقابل مقاومتی مجذوب دختر شده است

دختر . وستدختر خیلی مشروب خورده بود و جوري به خوزه نگاه می کرد که گویی خوزه ناجی ا

وقتی خوزه او را . با اسپانیایی بدش با او حرف می زد و خوزه با انگلیسی بدش جوابش را می داد

وقتی خوزه . به آپارتمانش در باالي کلوپ شبانه برد، دختر اصالً نمی دانست دارد چه کار می کند

این کار را می ": داشت لباس هایش را در می آورد دختر دوباره قیل و قال راه انداخت و گفت

من تنها هستم و به کسی . کنی چون حالت از من به هم می خورد، لطفاً با من مهربان باش، لطفاً

"...من در این دنیا فقط مادربزرگم را دارم. احتیاج دارم که مراقبم باشد

وقتی خوزه او را در آغوش کشید هنوز داشت درمورد مادربزرگش زر می زد، و پیش از آن که 

صبح روز بعد، وقتی دید خوزه برهنه کنارش دراز کشیده . خوزه تمام شود به خواب رفتکار

.دوباره به زار زدن افتاد

".اً خودم را نابود می کنم-ق- ل- ط- دچار جنون جنسی شده ام، دارم م": جیغ زد

بالً براي خوزه روشن بود که دختر تحصیل کرده است، چرا که از کلماتی استفاده می کرد که او ق

.اکنون که دیگر مست نبود، سرزنش کنان به خوزه نگاهی انداخت. نشنیده بود
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".نباید این کار را می کردي"

"چرا؟ اوکی بود،": خوزه گفت

پیشانی ات واقعاً جذاب است و چشمانت . خب، به هرحال فکر می کنم تو دوست داشتنی هستی"

"اسپانیایی هستی؟. فوق العاده

".بله"

"واهی که بروم؟االن می خ"

".می توانی بمانی"

اغلب از خودش می پرسید در اصل چه چیز . اول یک هفته، بعد دو و بعد دو ماه ماند. دختر ماند

حتی حاال، وقتی کل این وقایع را مرور می کرد، نمی توانست . باعث شده که مجذوب خوزه شود

ه او بعداً وقتی مستقیماً به چشم هاي اما باالخره چیزي وجود داشت، ک. توضیح کاملی برایش بیابد

البته، آن ها دیوانه وار . مسئله فقط فیزیکی نبود: دکتر هوروات خیره بود به دکتر هوروات گفت

در . عاشق هم بودند، و عشق براي او کشف تازه اي به حساب می آمد، او هیچ تجربه قبلی نداشت

هم کشوري خیلی زیبا و البته فوق العاده چند هفته اول، در نوعی مه زندگی کرده بود، آن جا 

.ماجرا همین بود–او صرفاً عاشق مردم آن جا شده بود. فقیر بود

او بدجوري . بعد، آرام آرام متوجه شد که خوزه پسر خیلی مغشوشی است، و مشکالتی دارد

مشوش بود و به نظر می رسید نوعی اضطراب درونی او را به پیش می راند، نوعی سرخوردگی

دختر سعی کرد چیزکی از بچگی وي دستگیرش شود، اما، جز فقر وحشتناك، ماجرایی –عمیق 
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اما همین که او را در آغوش می گرفت و به صورت –درکار نبود که خوزه بتواند از آن صحبت کند 

زیبا و همواره کمی گرفته او خیره می شد در می یافت که آن چه خوزه بیش از هرچیز بدان 

.ارد همدلی، مهربانی و عشق استاحتیاج د

وقتی سعی کرد براي خوزه توضیح دهد که روانکاوي چیست، خوزه به نظر خیلی هیجان زده می 

از دختر خواست که یکی از . به دختر گفت که انگار روانکاوي واقعاً یک جور استعداد است: آمد

، و دختر مجبور بود اذعان کند او خیلی سطحی بود. این روانکاوان را براي کلوپ شبانه رزرو کند

دختر ناگهان دختر یک امکان واقعاً هیجان انگیز را پیش روي . که که از تحصیالت بویی نبرده است

دختر . خوزه به او احتیاج داشت، دختر می توانست کمکش کند: خودش دید، یک هدف مشترك

ی خواست همه تالشش را بکند قصد نداشت معلم مآب یا آزاردهنده باشد و به او درس دهد، بلکه م

تا با جهل وي کنار بیایید، و دست کم چشمه اي از چیزهاي بهتري را که زندگی عرضه می دارد به 

.او بدهد

دختر به زودي متوجه شد که کلوپ شبانه تنها شغل او نیست، و او دوستان عجیب و غریبی دارد، و 

معلوم بود که خوزه دارد . می خوردحتی شایعاتی در مورد معاشران جنایتکار وي به گوشش

. دوران بد و خطرناکی را در زندگی اش می گذراند، و دختر با او سر وقت مالقات کرده بود

خوزه هرگز نیاموخته بود که به چیزي مثبت و سازنده باور داشته باشد و هر ان چه را هم که یاد 

عنا، خوزه قربانی قرن ها استعمار و به یک م. گرفته بود تجربه تلخ زندگی به او یاد داده بود

خون دختر، وقتی که این مملکت را بهتر شناخت، و متوجه فقر و فالکت و فقدان امید . استثمار بود
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این که مردي مانند خوزه براي این که راه خودش را به بیرون . شد از انزجار به غلیان در می آمد

. دختر قابل قبول نبودند، خیلی هم طبیعی بودفقر باز کند به راه هایی متوسل شود که در کشور

دختر عمیقاً احساس می کرد امریکا می بایست . تقصیر خوزه نبود که بدان جا سوق داده شده بود

.کار بیشتري براي این کشور می کرد

خوزه هرگز آن چه را دختر سعی در توضیحش داشت، کامالً نفهمید، اما اما دختر این خصوصیت را 

خودش را به آب و آتش می زد، احساس پرنده اي محبوس که بالهایش را به شیشه داشت که 

وانگهی، دختر آمریکایی بود، و همه آن دو . پنجره می کوبد، و این خوزه را هیجان زده می کرد

کمونیست ها . خوزه آمریکا را تحسین می کرد. را با هم می دیدند، و این براي شهرتش خوب بود

شیطان بزرگ است، قدرتی استکباري است که می خواهد بر کل جهان فرمان می گفتند آمریکا

براند، و جهانگردان آمریکایی سرزمینشان را به فساد کشانده اند؛ به زعم ایشان، هرچیزي که 

غاصب، قدرتمند، ثروتمند، فاسد و شیطانی بود در آمریکا وجود داشت، و هرچند خوزه گمان می 

غلو می کنند، باز هم تحت تأثیر آن تبلیغات بود و به شدت مجذوب ایاالت برد که آن ها احتماالً 

حتی کشیش هاي کاتولیک اغلب می گفتند آمریکایی ها پولدار و قوي شده اند . متحده شده بود

چون روحشان را به شیطان می فروشند، و به این ترتیب، به هرچیزي که از ایاالت متحده می آمد 

طرفدار آمریکا بودن در –د، گرچه هرگز به این موضوع اعتراف نمی کرد با احترام گوش می سپر

.سیاست کار بدي بود



121

دختر به زودي با خوشوقتی دریافت که خوزه جاه طلبی هاي سیاسی دارد؛ او دائماً با گشاده 

دستی چهره هاي مطرح را سرگرم می کرد، و با دست و دل بازي به افسران و کارمندان جوان 

دختر همیشه می . می داد، و به زنان ایشان هدایاي گران قیمت پیشکش می کردکمک مالی

خواست کاري خالقانه انجام دهد و حتی درس نوشتن خالقانه را در دانشگاه آیووا گرفته بود، و 

هر چند یک بار، در دوران دبیرستان، در مسابقه شعر برنده شده بود،اما به نظر نمی رسید دراین 

عدادي داشته باشد، از این رو به جاي آن دنبال نقاشی و سرامیک رفته بود ولی از مسیر هیچ است

اما اکنون، باالخره، این بخت را داشت که کاري واقعاً سازنده . آن ها هم چیزي عایدش نشده بود

و جالب بکند، و به خوزه کمک نماید دستآوردهاي عظیم داشته باشد، و پیشرفت و دموکراسی را به 

او شب ها بیدار می ماند، و آرزو می کرد اي کاش مدرکی در علوم . زمین غمگرفته بیاورداین سر

اجتماعی گرفته بود؛ در این صورت کمتر احساس ناامنی می کرد و در راه وظیفه اش بیشتر آماده 

.می بود

خوش اقبال بوده ام که با مردي مالقات کرده ام که مصصم است ": او براي خانواده اش نوشت

خودش را وقف رفاه کشورش کند، او به کمک من نیاز دارد و این موقعیتی هیجان انگیز و خالق 

".من تصمیم گرفته ام مدتی این جا بمانم. است

هر چند پسر ذهنی عالی داشت و فوق العاده کنجکاو بود، و در بسیاري از موارد واقعاً تیزهوش و 

پسرك بی نوا، چقدر عامی و تحصیل نکرده است، درخشان می نمود اما دختر وقتی متوجه شد که 

به شدت تکان خورد و غمگین شد؛ ماجرا فقط این بود که دستگاه آموزشی این کشور خیلی عقب 
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. افتاده بود، و دست کم صد سال از زمان عقب بود، و خوزه هرگز امکان تحصیل مناسب نیافته بود

ووا در کنگره بود، نامه اي خشمگینانه نوشت، و او به یکی از دوستان دخترش، که منشی نماینده آی

در آن بر فوریت کمک آمریکا به این کشور از طریق احداث یک دستگاه آموزشی مناسب و 

دختر . سازمان ملل قطعاً می بایست کاري در این مورد می کرد. همکاري فرهنگی تأکید کرد

ي به خوبی از این موضوع مطلع موضوع سازمان ملل را براي خوزه مطرح کرد و متوجه شد که و

است؛ یکی از بهترین دوستانش نماینده کشور در آن جا بود، و به وي مصنویت دیپلماتیک اعطا 

خوزه آن سازمان را به شدت تحسین می . شده بود، به این معنی که الزم نبود از گمرگ رد شود

.فکر می کرد که می تواند خیلی مفید باشد. کرد

ریکا رفت و به آن ها گفت که می خواهد بداند ایاالت متحده، براي کمک به دختر به سفارت آم

آن ها به او اوراقی دادند که بخواند، و او متوجه شد که . این کشور، دقیقاً، چه کاري می کند

کمک ساالنه آمریکا به این کشور مبلغ هنگفتی را تشکیل می داد، هرچند این که این پول کجا 

کشور بدترین سیستم تلفنی قابل تصور را . کامالً به صورت یک راز باقی ماندخرج می شد براي او

داشت، هیچ کتابخانه عمومی یا دانشگاه مناسبی در کار نبود، وزارت آموزش کامالً غیرفعال بود، و 

هیچ یک از چیزهاي اولیه که براي پیشرفت دموکراتیک –حتی یک موزه هنري وجود نداشت 

.در کار نبودمطلقاً ضروري اند 

خوزه وجه بسیار زیادي در اختیار –او شروع به سفارش دادن کتاب، صدها کتاب، از کشورش داد 

او قرار داده بود و هر چند دختر در ابتدا در پذیرفتن آن خیلی دودل بود، نهایتاً نرم شد، چرا که 
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. اشکالی در کار نبوداحساس می کرد دارد به عنوان مشاور فرهنگی وي کار می کند، و بنابراین 

او شب ها تا دیر وقت می نشست و سعی می کرد کتاب هایی که به نظرش ضروري می آمدند به 

–چند جمله روشن اسپانیایی تلخیص کند، البته خوزه داشت به سرعت انگلیسی یاد می گرفت 

، که فی الواقع عمالً خود دختر هم غالباً سراغ خالصه آثار بزرگ می رفت. واقعاً فوق العاده بود

.به چند صفحه تقلیل یافته بودند، زمان کم بود، و خوزه می بایست خیلی چیزها یاد می گرفت

اکنون در کنار دیوارهاي آپارتمان خوزه در باالي کلوپ شبانه قفسه هاي کتاب قرار داشت، و 

زندگی لینکلن دختر علی الخصوص، نسخه هاي اعالمیه استقالل آمریکا، قانون اساسی آمریکا، و 

.را دائماً روي میز تحریرش داشت] 1[نوشته بارکلی

البته دختر بسیار مواظب بود تا حوصله او را سر نبرد و از درس دادن خیلی آشکار به او پرهیز می 

دختر فکر می کرد چنین امري براي رابطه شان نقش حیاتی دارد و اگر خوزه روزي ناگهان . کرد

و فرهنگی دختر آگاه شود، بد جوري آزرده خواهد شد، و غرور به وضوح از برتري فکري 

آمریکاي التینی اش احتماالً چنین چیزي را تاب نخواهد آورد و دختر به راحتی او را از دست 

.خواهد داد

آن ها، به شکلی . آن ها کامالً با مردان کشورمان متفاوتند": او براي یک دوست دختر نوشت

انیایی اند، و دوست دارند احساس کنند زنانشان از آن ها پایین تر و قدیمی و مضحک، خیلی اسپ

فرمانبردار هستند، و هرچند، البته، من قصد ندارم وا بدهم، اما با سر توي شکم این جریان رفتن 
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خیلی چیزها هست که من می خواهم در شخصیت و جهانبینی خوزه تغییر بدهم، اما . اشتباه است

".مسئله انطباق و احترام متقابل است. جاً انجام داداین کار را باید تدری

دختر خیلی مراقب بود تا هرگز به او درس ندهد، تنها چند کلمه اي از این جا و آن بیان می کرد 

اما، اغلب به نظر می رسید دختر صرفاً مایه سرگرمی . به این امید که آن ها تأثیرشان را بگذارند

تماد به یک اطمینان فوق العاده در خوزه بود، نوعی اع. وي است و این موضوع دختر را می آزرد

البته . نفس تمام و کمال، که گویی همه آن چه را درباره زندگی و دنیا می شود دانست، می داند

اما به نحوي از –اعتماد به نفس الزمه رهبري است –این که او به خود باور داشت چیز خوبی بود 

و باعث می شد به او انحا این اعتماد به نفس دلخراش بود و دختر را عمیقاً تحت تأثیر قرار می داد

احساس مادري دست بدهد؛ این اعتماد به نفس مبتنی بر درك نادرست و جهل و حتی خرافات 

یکی از روزها، هنگامی که داشتند به مهمانی یکی از ژنرال ها می رفتند، دختر سعی کرد تا . بود

.چیزهایی درباره بودیسم، درباره وارستگی و مراقبه، براي او توضیح دهد

. کشیش ها به من یاد دادند. دقیقاً می دانم که چیست. فلسفه": زه با دقت گوش داد و بعد گفتخو

خب که چی؟ پس اگر . زنا شیطانی است، هرچیز خوبی بد است. زمین بد است، پول شیطانی است

او باید . مردي بخواهد به اوج برسد و همه این چیزها را به دست آورد، باید خودش خیلی بد باشد

"اوکی؟. رتباطات مناسب ایجاد کند و ثابت کند قابل اعتماد و ارزشمند استا

البته، او . دانستن این که وي چه قدر بدبین است واقعاً تکان دهنده بود. دختر واقعاً به خود لرزید

از رگ و ریشه خیلی دون پایه اي بود و فقر عظیم و نابرابري اجتماعی را دیده بود و می بایست 
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او به قدري شر در اطراف . و این موضوع اثرش را به جا گذاشته بود–ت تقال می کرد خیلی سخ

دختر با هیجان سعی کرد براي این نکته فلسفی برهان . خود دیده بود که اندکی تلخ گشته بود

بیاورد، و شمه اي از چیزهاي زیباي زندگی بگوید، اما اخیراً زیادي مشروب می خورد و به نوعی 

اوه، عزیزدلم، تو یک عالمه تلقی اشتباهی ": حرف ها در ذهنش گم شدند و فقط گفتهمه این 

ما براي این کشور به اندازه کافی کاري نکرده . من خیلی خیلی زیاد احساس گناه می کنم. داري

".یک بی عدالتی فجیع–و البته آن همه قرن هاي استعمار هم بوده است . ایم

این تنها چیزي بود که دختر از آن مطمئن بود، هر چند –می ورزید و خوزه واقعاً به دختر عشق 

دختر اغلب آرزو می کرد کاش رفیق شفیقی در . خوزه براي او به کماکان یک راز باقی مانده بود

این جا می داشت، کسی که بتواند کامالً به وي اعتماد کند، و لحظات فوق العاده خوشبختی را که 

آن احساس موفقیت کامل را که پس از یکی از آن همآغوشی هاي بی با خوزه تجربه می کرد،

فقط مردي که عمیقاً و به راستی . پایان و وحشیانه بدو دست می داد، پیش این دوست اقرار کند

اما این ها چیزهایی . عاشق باشد می تواند خود را چنین تمام و کمال در اختیار زنی قرار دهد

او ": او صرفاً براي یکی از دوستان دخترش نوشت. ش نگه می داشتبودند که آدم باید پیش خود

با تمام وجود و کامالً تأثر برانگیز به من عشق می ورزد، و هیچ فرصتی را از دست نمی دهد که این 

".موضوع را به شکل تازه و جالبی به من ثابت کند

ت؛ جلسات دائمی در پشت به نظر می رسید آینده درخشانی به لحاظ سیاسی در انتظار خوزه اس

در او نوعی . کلوپ برگزار می شد و او دوستانی در همه بخش هاي مختلف سیاسی کشور داشت
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خاکستري او، در استحکام دهان و - مغناطیس عظیم وجود داشت؛ چیزي در زیبایی چشمان آبی

. ا آمده بوداو رهبر به دنی: گونه هایش بود که حتی نشانه مشخصی از سبعیت را هم در خود داشت

بعضی اوقات، که دختر از روي محبت به او می نگریست، شباهت فوق العاده اي بین چهره او و 

البته، چشم ها متفاوت بود و خطوط چهره خیلی اسپانیایی . چهره آبراهام لینکلن تشخیص می داد

ریش هم و–او خون سرخپوستی هم داشت و به راستی از این موضوع بسیار مفتخر بود –بودند 

دختر نمی دانست دقیقاً چیست، یا –نداشت، اما چیزي در میان بود که نمی شد اشتباهش گرفت

شاید هم دختر فقط به هر کاري که خوزه قصد داشت براي کشورش انجام دهد خیلی اطمینان 

.داشت

و دختر می دانست که در پایتخت این گونه شایع است که کلوپ شبانه او مرکز هر نوع قاچاق 

دختر، در موارد متعددي، دیده بود که خوزه جاکشی دخترانی را براي بعضی . شرارتی است

دختر تصمیم گرفت این موضوع را با او مطرح . دوستان سیاسی و برخی افسران انجام می دهد

کند، البته بی آن که واقعاً او را به چیزي متهم کند، و بی آن که قشقرق راه بیاندازد، اما خوزه 

در آمریکا چه می گویید؟ سیاست کثیف . کاریش نمی شود کرد": ه هایش را باال انداخت و گفتشان

"است، نه؟

تجارت مواد مخدر در این کشور قرن ها بود که رواج داشت، و اگر اقدامات قاطعی علیه آن به 

می عمل می آمد زندگی مردمان بسیاري نابود می شد، و کل اقتصاد کشور از حالت تعادل خارج

یکی از دوستان خوزه که افسر بلندپایه پلیس بود همه این ها را بادقت براي دختر توضیح داده . شد
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بود و افزوده بود که هر نوع تنزل در استانداردهاي کشور و رکود اقتصادي به نفع کمونیست 

.هاست، و کمونیسم ماده مخدري است بسیار خطرناك تر از هروئین

هنوز که هنوز است فرصت هاي اندکی در اختیار . مردم ما خیلی فقیرند": بعد هم اضافه کرده بود

آن ها قرار داه می شود، چرا که قدرت هاي بزرگ هرگز به ما کمک نکرده اند و ما همیشه استثمار 

به آن ها احساس . در دره ها، رعیت ها قرن هاست که برگ هاي ماستاال می جوند. شده ایم

د، و نمی شود این را از آن ها گرفت، بی آن که در ازاي آن چیزي خوشی وصف ناپذیري می ده

".به آن ها داده شود

دختر می دانست که این موضوع، به نحوي درست است، هر چند اخالقیات بحث به شدت مورد 

اما بعد، این را پذیرفت که نوع متفاوتی از اخالقیات در این جا جریان دارد؛ این . مناقشه بود

شبیه آمریکا نیست، و به بسیاري چیزها در این جا از منظر متفاوت نگریسته می شود؛ کشور اصالً

او مطمئن . غالباً الزم بود نحوه تفکر یک فرد دگرگون شود و تغیرات روان شناختی صورت پذیرد

بود که وقتی خوزه کامالً به شأن و منزلت سیاسی اي که در پی اش بود نائل شود، قادر خواهد بود 

این مرد تأثیري آموزنده بگذارد که به نفع کشور باشد، و خوزه در آن زمان به نصایح او نیاز بر 

براي خوزه یک . مسئله فقط زمان بود. خواهد داشت و بیش از پیش به آن ها گوش خواهد سپرد

خودکشی سیاسی بود اگر اکنون آشکارا علیه برخی شرارت هاي اجتماعی مشخص که متأسفانه در 

. آن ها روزي با هم کشور را پاك می کردند. به صورت سنت در آمده بود، اقدام می کرداین جا

او عمالً این موضوع را با هدایا، جواهرات، . مطلقاً تردیدي در کار نبود که خوزه او را می پرستد
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کا البته، پذیرفتن این وضعیت در آمری. ماشین ها، و لباس هاي گران قیمت به دختر نشان داده بود

به مخیله اش هم خطور نمی کرد، اما آگاه بود که زندگی در این جا با آمریکا خیلی فرق دارد، و 

استانداردهاي اخالقی آن ها کامالً متفاوت است، و آدم تنها می بایست بر تعصبات و جهت گیري 

.هاي شخصی اش فائق می آمد

ش تیراندازي شده بود و معلوم بود خوزه دشمنان سخت و قدرتمندي داشت؛ بارها به کلوپ شبانه ا

اما او به درخواست هاي عاجزانه دختر اعتنایی نمی کرد و با . که جان وي دائماً در خطر است

من این . من این کار را می کنم"انگلیسی تازه آموخته اش به آرامی براي وي توضیح می داد که 

آن ها می توانند هر چقدر که . من آن چه را الزم است دارم. را در خودم دارم، همین و بس

تنها باعث می شوند صدایی به گوشم . بخواهند به من شلیک کنند، اما گلوله ها براي من نیستند

"!واقعاً بهترین–بهترین حفاظ ممکن . من حفاظ دارم. بخورد

خوره به ستاره اقبالش کامالً اطمینان داشت و دختر او را به این دلیل تحسین می کرد و بدو 

.احترام می گذاشت

او هرگز دلبستگی و . خوزه دختر را عمیقاً دوست داشت و به او و رابطه شان خیلی مفتخر بود

مهربانی اش را آشکارا نشان نمی داد، چرا که به هر حال به لحاظ روان شناختی، این مردان 

. ا داشتندالتینی بزرگ و خوش بنیه، پسرکان کوچکی بودند که از نشان دادن احساساتشان اب

دختر دوست داشت بتواند در این مورد . خوزه هرگز به خود اجازه نمی داد ملعبه احساسات شود

هم کمک حال او باشد؛ چرا که کنترل احساسات در چنین نقطه اي اشتباه بود؛ خوزه به یک رهایی 
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ن کار بر یک روان کاو خوب به راحتی از پس ای. کامل، به آزادسازي کامل احساساتش نیاز داشت

. مسئله فقط این بود که او اندکی سرخورده بود: در اصل او مطلقاً هیچ مشکلی نداشت. می آمد

دختر می دانست که او را خیلی خوشحال می کند، مطمئن بود که خوزه به او بیشتر به لحاظ 

ن دیگر احساسی و فکري وابسته است تا فیزیکی، و به هر حال، وقتی خیلی زود فهمید که او با زنا

کمی آزرده شد، اما می دانست عمق و کیفیت رابطه شان بسیار . هم هست، این موضوع تأیید شد

عمیق تر از آن چیزي است که روابط جنسی عرضه می دارد، و این واقعیت که خوزه با زنان دیگر 

قرار داده هم بود صرفاً ثابت می کرد که خوزه او را در دسته اي کامالً متفاوت و بی نهایت باالتر

.است

هر چند، آرزو داشت خوزه این قدر آشکار با زنان دیگر این ور و آن ور نرود؛ اما باید مرتباً به 

خود یادآور می شد که این جا آمریکا نیست، و او هم یک مرد آمریکایی نیست، بخشی از 

الًمعشوقه خوزه به و به هر حال او خودش را اص–اخالقیات آن ها این بود که معشوقه داشته باشند 

।حساب نمی آورد

[1] Barclay

سیزدهمفصل

خوزه براي دختر یک خانه بزرگ به همراه شش مستخدم اجاره کرده بود، که خیلی زیبا بود، هر 

در ضمن خوزه دوست دختري داشت که اکنون . چند دختر دیگر او را به اندازه سابق نمی دید

این فقط یکی از . کامالً آشکار با وي زندگی می کرد و دختر آمریکایی سعی کرد با او دوست شود
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ریزهاي گذرا بود و آدم می بایست کامالً متمدنانه با این چیزها کنار می آمد، هر چند در آن گ

خوزه و دختر آمریکایی رابطه اي بی نظیر و خالق با . ظاهر امر کمی تحقیر آمیز به نظر می رسید

که و تازه، دختر همیشه مشتاق آن بود : هم داشتند، و تقلیل همه چیز به سطح فیزیکی اشتباه بود

.کار واقعاً با ارزشی انجام دهد، چیزي زیبا بنا کند، و اکنون فرصت بزرگی برایش پیش آمده بود

براي نمونه، خوزه اکنون می . دختر تا همین جا هم کامالً موفق شده بود از خوزه مرد بهتري بسازد

ها همیشه به و هرگاه که دختر به کلوپ شبانه می رفت، آن . توانست انگلیسی را روان صحبت کند

او بهترین میز را می دادند و جوري با او رفتار می کردند که گویی همین حاال هم همسر خوزه 

در عین حال این که جدا زندگی می کردند و یکدیگر را دیر به دیر می دیدند عادي بود، . است

سیاسی چرا که خوزه داشت به موثرترین مرد کشور تبدیل می شد، و البته درست ترین خط مشی

براي جایگاه سیاسی و شهرت او خیلی خوب نبود اگر با یک دختر . آمریکایی باشد-این بود که ضد

.آمریکایی خیلی آشکار زندگی می کرد

دختر اغلب به شکل غریبی احساس پریشانی و . البته لحظات ضعف و حتی وحشت هم پیش می آمد

ن آتشفشان هاي سیاهی که چون برج و بارو حتی هراس می کرد، احتماالً به دلیل ارتفاع و همه آ

آن ها را محصور کرده بودند، و زمان هایی هم بود که اصالً نمی توانست افکارش را سر و سامان 

می دانست که می بایست براي استراحت به خانه برود، اما بعد، نمی توانست خوزه را، در . دهد

بعضی وقت ها، به دور برش نگاه می . بگذاردزمانی که بیش از همیشه به او احتیاج داشت، تنها 

کرد و می دید که در خانه اي غریب، در سرزمینی غریب، که دو سال پیش براي دیداري کوتاه پا 
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اما بعد از . بدانجا گذاشته بود، روي کاناپه لم داده است و بعد می ترسید و به گریه می افتاد

کنسول آمریکا را می - او زن نایب. ت می دادنوشیدن چند مشروب دیگر، احساس بهتري به او دس

شناخت و اغلب نیاز مبرمی در خود حس می کرد که به وي تلفن کند و از وي تمنا کند اجازه دهد 

اما آگاه بود که . پیش آن ها بماند، و شاید او را به خارج بفرستد و کمکش کند به موطنش برگردد

نمی . مقاومت کردن دربرابر آن بر می آمداین تنها یک هیجان عصبی است و همواره از پس

. آن چه بدان نیاز داشت این بود که فعاالنه عمل کند و سازنده باشد. توانست چنین وامانده بماند

او بسیار مشتاق بود که به این کشور خدمت کند، و در حالی که در انتظار رخ دادن چیزهاي 

او تصمیم گرفت در مدرسه اي . و پا می کردبزرگتر بود، می بایست کاري مفید براي خودش دست 

هر روز صبح در . انگلیسی تدریس کند و خوزه، مانند همیشه، بسیار مهربان بود و خیلی کمک کرد

دختر آن روز –کادیالك سیاهش به یک ساختمان کوچک رقت انگیز در پشت بازارچه بود می رفت

و بعد راننده، در حالی –داشته باشند را می دید که در جاي جاي این کشور مدارس مناسب وجود

که کاله کپش را به دست داشت، با احترام در را برایش باز می کرد و او، بعضی اوقات مست، پیاده 

معلم مسئول پیرمرد نازنینی بود و او را به . می شد، و آن ها با احترام از او استقبال می کردند

ین و حواس جمع بودند و با چشمان درشتشان به کالسش راهنمایی می کرد و بچه ها بسیار شیر

خانمی نگاه می کردند که لباس هاي زیبا پوشیده بود و نسبتاً بدون تعادل کنار تخته سیاه می 

.ایستاد و لغات عجیب و غریبی را از یک زبان بیگانه روي آن می نوشت
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فت کرد؛ خیلی زود او حتی یک جلسه هم غایب نشد و اسپانیایی اش به شکل قابل توجهی پیشر

یک روز، وقتی داشت سر . توانست با کودکان با زبان خودشان حرف بزند، و با آن ها دوست شود

زبان اسپانیایی عالقه اش را برانگیخته بود و او داشت به سرعت آن را یاد –کالس درس می داد 

ناگهان دست –د می گرفت، و اکنون می توانست تقریباً مثل یک آدم محلی بدون لهجه حرف بزن

.کوچکی را در دستانش احساس کرد و دید دختر کوچکی به او خیره شده است

".لطفاً گریه نکن، چرا گریه می کنی؟ من دوستت دارم": دختر کوچک گفت

آن وقت بود که متوجه شد پشت میزش نشسته و خدا می داند چند وقت است دارد گریه می کند، و 

نمی . این قضیه باید متوقف می شد. دچار حمله عصبی می شدداشت . خودش هم نفهمیده است

خواست شکست بخورد، بنابران دست به کاري زد که پیشتر اصالً انتظار نداشت جرأتش را داشته 

.توانست اعتیادش را ترك کند: باشد

.دختر با لبخندي پیروزمندانه به مبلغ انجیل نگریست و منتظر ماند

"اعتیاد؟": رددکتر هوروات جوان تکرار ک

او همیشه سرسختانه با توزیع آشکار هروئین که در . درست نمی دانست چطور شروع شد. خب، بله

جریان داشت مخالفت کرده بود، اما به نظر غیر ممکن می آمد –البته دور از چشم خوزه –کلوپ 

ف می کرد، و تقریباً هر کسی را که می شناخت این ماده را مصر. بشود جلوي این کار را گرفت

احتماالً در ایاالت متحده نسبت به . عمالً هم به نظر می رسید آسیب چندانی به آن ها نزده باشد

یک روز . عوارض سوء این ماده مخدر اغراق شده بود؛ آدم خشکه مقدس همه جا پیدا می شد
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بل از تقبیح عصر، کسی به او پیشنهاد کرد که خودش باید آن را امتحان کند؛ فقط براي این که، ق

آن، ببیند ماجرا واقعاً از چه قرار است، و دختر خیلی زود فهمید که این ماده می تواند خیلی 

کمک ها بکند و به نظر نمی رسید آثار بدي هم داشته باشد، که باز هم ثابت می کرد آدم باید همه 

ق العاده شاد و هیجان او فو. تلقی هاي متعصبانه اش را کنار بگذارد و هیچ چیز را بدیهی نشمارد

براي مادر بزرگش نوشت که تنها چند هفته اي طول خواهد کشید تا نامزدش یک رهبر . زده بود

سیاسی مشهور شود، که نامش را در سراسر جهان بشناسند، و او به نحو حیرت انگیزي از این کشف 

هاي فوق العاده و هرروزه مشعوف است که زندگی چقدر زیبا و غنی می تواند باشد، و چه گنج 

محشري را در جریان بی نظیر خود حمل می کند، و متحجران چه دروغ هایی را درباره برخی 

.چیزها که براي همه نوع بشر برکت دارد به هم بافته اند

او نمی توانست بفهمد چرا مردم در ایاالت متحده این قدر درباره موارد مخدر و آثارسوء آن 

و البته، او هم –فقط این بود که باید با آن با بصیرت برخورد می شد مسئله–مزخرف می گویند 

و بعد توانست که متوقفش . موقعیت ممتازي داشت چرا که مواد همیشه برایش مجاناً فراهم می شد

او درست نمی دانست که چطور قدرت این کار را در خود یافته بود؛ . درست سر وقتش–کند 

. به نوعی یاد خودش افتاده بود: زمانی که به او نگاه می کرد، بودچیزي در چشمان دختر کوچک 

.وبه این ترتیب توانسته بود اعتیادش را ترك کند

.دختر یک بار دیگر لبخندي پیروزمندانه به مبلغ جوان انجیل زد و منتظر ماند

وید فی دکتر هوروات جوان دهانش را باز کرد که چیزي بگوید، اما هر آن چه را می خواست بگ
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همین طور که ماشین از روي . الواقع در حالت هراسیده صورت رنگپریده و نزارش نمایان بود

سنگی به روي سنگ دیگر می پرید و دکتر به نوبت به سمت هیوالي کوبایی و دختر مفلوکی پرتاب 

ضربه می شد که در نیم ساعت گذشته با تعریف یک داستان ترسناك از پی داستانی دیگر او را زیر 

داستان دختر به قدري او را آشفته کرده بود . گرفته بود، احساس کرد که از میان جهنم می گذرد

اکنون دیگر کامالً : که خطر مرگ را که باالي سرشان در اهتزازبود به دست فراموشی سپرده بود

فاصله زیاد از واضح بودند که دارند آن ها را براي این که اعدامشان کنند به نقطه دورافتاده اي با

.جاده اصلی می برند

"؟...فرزند عزیز من، چطور توانستی ": نهایتاً بانگ برآورد

اما حواسش جمع شد و "چطور توانستی خودت را تا این حد پایین بیاوري؟": او می خواست بگوید

"چطور توانستی با چنین مردي بمانی؟": صرفاً گفت

ئله فقط این نبود که عاشقش بودم و می خواستم کمک آه، شما متوجه نیستید، مس": دختر گفت

مسئله این بود . و هنوز حس می کنم می توانم کمکش کنم–در واقع هنوز هم هستم . حالش باشم

که، می دانید، این فرصتی بود که کاري واقعاً خالقانه و سازنده، نه براي او که براي این کشور، 

ما . اري هستم، و حدس می زنم کل ماجرا همین استمن، خودم آدم اصل و نسب د. انجام دهم

این مرد و این کشور . آمریکایی ها دوست داریم که کارها را به سرانجام برسانیم، و چیزي بنا کنیم

البته، نه تمام و کمال، بلکه به –براي من یک چالش واقعی بودند، و من، به نوعی، موفق شدم 
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و من اساساً خیلی قوي و خیلی . من هنوز خیلی جوانمصورت جزئی؛ و هنوز زمان هست چرا که 

".کله شقم

درست بود که نوعی سرسختی و کله شقی تقریباً خصمانه در . دکتر هوروات خوب به دختر نگاه کرد

اما دماغ –او به خود اجازه داد دو دفعه به آن نگاه کند–دهانش خیلی لطیف بود . وي بود

.ترکیبی به وجود آورده بود که حاکی از عزمی تهورآمیز داشتاندکی سرباال، گونه ها،وچشمان 

دختر ادامه داد که اما این خوزه بود که بیش از هرچیزي یا هرکسی به او کمک کرده بود دوباره 

خوزه مرتباً، دست کم دوبار در ماه، به مالقات او می آمد، و یک روز، . خودش را جمع و جور کند

: و با آن چشمان فوق العاده اش به او خیره شده بود، دختر شنید کهکه در صندلی اش نشسته بود 

من . بهترین جا درشهر. آن جا االن دیگر یک مکان بزرگ است. تو نباید هر شب به کلوپ بیایی"

دیشب بدجوري آبروریزي راه . آدم مهمی هستم، و تو همیشه مست می کنی و بعد جیغ می کشی

".انداختی

.چشمان دختر گشاد شد

"این کار را کردم؟ واقعاً این کار را کردم؟"

شاید هم بخواهی . شاید بهتر باشد که پیش یک دکتر بروي. و عملت هم باال رفته است": خوزه گفت

"برگردي به آمریکا، نه؟. برگردي به وطنت

اخیراً . ناگهان به دختر این احساس هولناك دست داد که خوزه می خواهد از دستش خالص شود

.رنسبتاً غریبی را با او پیش گرفته بود؛ انگار در خفا از دختر می ترسیدرفتا
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".نه، نمی خواهم به خانه برگردم": دختر سرسختانه گفت

"چرا؟"

".اً جایی نخواهم رفت-ق-ل-ط-م. من جایی نخواهم رفت"

".باشد، اوکی، زیادي سخت نگیر": خوزه گفت

همه آن کارهایی که ما می . هنوز به من احتیاج داريتو ।نمی توانم همین االن تو را ترك کنم"

خوزه، . موسیقی، ادبیات، نقاشی–من هنوز حتی واقعاً شروع نکرده ام ... توانیم با هم انجام دهیم 

عزیزم، منظورم این نیست که تو بدوي یا تحصیل نکرده یا چیزي از این دست هستی، اما منظورم 

ت که هنوز قدرشان را نمی دانی، صرفاً به این دلیل که این است که چیزهاي خاصی در تو هس

خواندن دنیاي تازه اي . تو باید بخوانی، عزیزم، فقط باید بخوانی. چیزي راجع بهشان نمی دانی

. وقتی وارد دولت شدي ما کارهاي فوق العاده اي با هم انجام خواهیم داد. پیش رویت باز می کند

من . خواهیم داشت، و یک کتابخانه عمومی، و همه چیزهاي دیگرما در این جا یک ارکستر سمفونی 

می دانم که واقعاً کار زیادي برایت نکرده ام، اما تطبیق دادن . هنوز نمی توانم به خانه برگردم

این جا محیطی بسیار تازه، و به نوعی، بسیار –خودم با شرایط، زمان زیادي از من می گیرد 

".ر می کنم در قبال تو بد جوري کوتاهی کرده امخدایا، فک. عجیب و غریب است

خوزه هنوز در سکوت، و با آن منش عجیب و بدون حرکتش، به او خیره . دختر شروع به گریه کرد

اما آن موقع بود که دختر چیزي را در حالت صورت او متوجه شد، چیزي که قبالً متوجه نشده . بود

ه، چهره اش یا نشان از ترس داشت یا احترام، و دختر، البت. خوزه به نظر هراسیده می آمد: بود
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او مرد بسیار عجیبی بود و دختر اصالً نمی دانست که او . در آن زمان به هیچ عنوان نفهمید چرا

.چقدر خرافاتی است

".اوکی، اوکی": خوزه گفت

اما دختر متوجه شد که اگر می خواهد براي او مفید باشد و اگر می خواهد کارها را به انجام 

ر برنامه هاي بزرگی براي این کشور داشت و نمی دخت–برساند باید خودش را محکمتر بچسبد 

پس اعتیاد را ترك کرد، صرفاً به این دلیل که این کار . توانست اجازه دهد که خرد و خاکشیر شود

ماجرا بسیار آسان تر از . تنها کار سازنده و رو به جلو بود که می توانست همان موقع انجام دهد

ی قوي و خیلی کله شق بود و واقعاً مسئله غرور در میان او خیل–آن چه انتظار داشت پیش رفت 

و تازه، همه آن کودکان کوچک بودند که با چشمان سیاه و تیره شان به شکلی بسیار محبت –بود 

او هر روز صبح با وسواس زیاد درس می داد، و اکنون که اسپانیایی . آمیز به او نگاه می کردند

آن ها تأثیر . او واقعاً عاشق بچه ها بود. ا هم بهتر شده بوداش تکمیل شده بود، انگلیسی بچه ه

هنوز خیلی زیاد مشروب می . گویی دگرباره خودش شده بود. خیلی خوبی بر وي می گذاشتند

شجاعت او به یک بار به او برگشته . خورد، ولی آدم که نمی تواند همه کارها را یک جا انجام دهد

کنسول دوباره او را دعوت -همسر نایب. اي بهبود یافته بودبود و ظاهرش به شکل قابل مالحظه

و درست همان موقع . اکنون فهمیده بود که آن ها تقریباً با او قطع رابطه کرده بودند–می کرد 

که او توانست خودش را جمع و جور کند، خوزه به او نیاز پیدا کرد چرا که قبالً هرگز به او احتیاج 

.نداشت



138

اسی خوزه اکنون به روشنی می درخشید و معلوم بود که چیزهاي بزرگی پیش روي ستاره اقبال سی

خوزه حمایتش را معطوف به ژنرال . رژیم سابق داشت نفس هاي آخرش را می کشید. اوست

کرده بود، که بیرون از حلقه هاي نظامی کامالً ناشناخته بود، اما مردي بود ضعیف و ] 1[کارریدو

همه از او حمایت می . ناخوشایندش باعث می شد ضربه پذیر و مطیع باشداهل اختالس، که گذشته 

هنور وقتی به یاد فضاحت رژیم سابق ] 2[نانسی. کردند چون انتظار داشتند که او را کنترل کنند

احتماالً پایتخت به شکل وقحیانه اي آشکار ترین مرکز شرارت در کل . می افتاد شوك زده می شد

میسیون مواد مخدر سازمان ملل آن جا را به عنوان تأمین کننده اصلی این ک. نیم کره غربی بود

نمایش هاي مستهجن، که زمانی محدود به خیابان هاي پشت . مواد مورد نکوهش قرار داده بود

تصاویر پورونوگرافیک آشکارا . میدان آزادي بخش بودند، اکنون تمام شهر را تسخیر کرده بودند

قماربازان و گانگسترها از همه جهان به آن جا . به نمایش در می آمدنددر همه نمایش خانه ها 

آن جا مرکز قاچاق طال، . آمده بودند، و در هر لحظه کازینوهاي جدید در حال ساخت بودند

آدم باید، واقعاً، : البته، نمی شد که همه چیز را یک شبه عوض کرد. الماس و کاالهاي ممنوع بود

گذاشت و حتی وقتی خوزه تبدیل به یک چهره واقعاً موثر شد بازهم می عمرش را در این کار می

آن –بایست بسیار آرام پیش می رفت، تا تیشه به ریشه اقتصاد کشور و صنعت جهانگردي آن نزند 

جا کشوري بود بسیار فقیر و اصالً از منابع طبیعی اش بهره نمی برد، به صورتی که نمی شد یک 

که "دیکتاتور"و تازه خوزه، علیرغم همه آن شایعات و عنوان . ادل خارج کردشبه همه چیز را از تع

برخی مطبوعات آمریکایی بر او گذاشته بودند، حتی هیچ مقام رسمی هم در دولت نداشت؛ فقط 
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به او احترام می گذاشتند و به او گوش می سپردند، و او نمی توانست با تکان یک عصاي سحرآمیز 

.مملکت غیب گرددکاري کند که گذشته

به هرحال، رژیم سابق سرنگون گشت، ژنرال کارریدو به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، و بهترین 

شادمانی بزرگی جمعیت را در برگرفت، و دست به آتش بازي و . دوستان خوزه راه به دولت بردند

آزادي فرا رسیده بود، رقص زدند، و نانسی هم با مردم در خیابان ها قاطی شد و با آن ها رقصید؛ 

این بهترین چیزي بود که تاکنون در این کشور رخ داده . و زندگی نوینی در همه جا آغاز می شد

او هنوز هر روز صبح درس می داد، نه به خاطرآن چه براي کودکان انجام می داد بلکه به . بود

او در حضور آن ها و .خاطر آن چه کودکان براي او انجام می دادند؛ او به آن ها نیاز داشت

چشمان پرمحبتشان خودش را می یافت، او داشت همه رویاها و امیدها و انسجام شخصیتش را باز 

درس دادن خیلی پیچیده و مشکل بود، چون او اکنون درگیر چیزهاي بسیار بزرگتري . می یافت

را به مدرسه می و هر روز صبح، وقتی راننده او . بود، اما هرگز از کالس هایش غیبت نمی کرد

و . برد، جمعیتی از والدین دم در مدرسه حاضر بودند که با احترام فقط می خواستند او را ببینند

.غالباً عکاسان مطبوعات، و یکی دو بار، خبرنگاران آمریکایی هم آن جا بودند

سیستم جدید او بالفاصله دست به کار شد؛ تماماً تحت تأثیر او بود که دولت نهایتاً تصمیم گرفت یک

.تلفن راه اندازي کند

تلفن هاي کشور همواره مایه یأس او بودند؛ هر وقت سعی می کرد با تلفن خوزه را بیابد گویی در 

وقتی با خوزه درباره این موضوع صحبت کرد دولت . میان جنگلی از ناکارآمدي تقال می کرد
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وقتی سعی کرد با او مالقات کند با .جدید تنها چند هفته اي بود که قدرت را به دست گرفته بود

مشکالت خاصی رو به رو شد، که البته امري عادي بود، چراکه خوزه اکنون مردي فوق العاده 

اما خوزه او را دید، و یک بار دیگر رفتار غریب وي با او اندکی دختر را شگفت زده . پرمشغله بود

ولی به ظاهر ترسیده –، البته مسخره بودبله–کرد؛ خوزه تقریباً نگران به نظر می رسید و حتی 

.بود

اصالً نمی فهمید چر این کشور می بایست یک سیستم تلفن مدرن داشته . در ابتدا، گوش نمی داد

. اً انجام می شد- ق-ل-ط- چنین کاري می بایست م–دختر استدعا کرد و استدعا کرد. باشد

باعث می شد کشور روي . نجام می شداین کار اولین و ضروري ترین کاري بود که می بایست ا

سیستم تلفن و کارآمدي آن، نخستین . نقشه جایی مدرن، متمدن و رو به پیشرفت محسوب شود

چیزي بود که آمریکایی ها بر اساس آن دست به قضاوت پیشرفت حاصل شده توسط دولت جدید 

: ه باشد و او ناگهان گفتاین استدالل آخر به نظر می آمد خوزه را تحت تأثیر قرار داد. می زدند

".تو فقط سخت نگیر. دنبالش را می گیرم. اوکی. اوکی"

این طور به نظر می رسید که او حاضر است هرکاري بکند تا از دست دختر خالص شود، اما البته، 

اگر دختر به . فقط این طور به نظر می رسید؛ او واقعاً این کار را انجام داد چون عاشق دختر بود

البته، دشمنان خوزه بالفاصله شروع به نق زدن . عشق احتیاج داشت، همین کار کافی بوداثبات 

کردند که هیچ هدفی پشت ارتباطات تلفنی جدید که اکنون دولت داشت با سرعت باال، با پول 

آمریکا و تکنسین هاي آمریکایی ایجاد می کرد، وجود نداشت جز آن که کار پلیس را راحت تر 
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سخت تري بر استان هاي دورافتاده اعمال شود، تا دست دیکتاتور بتواند به همه جا کند و کنترل 

دختر . اما بعضی مردم همیشه این جوري اند، و درباره همه چیز منفی و شکاك هستند. برسد

او می خواست ببیند که پایتخت یک کتابخانه . اکنون حتی برنامه هاي بزرگتري در سر داشت

از نظر او موزه هنر اهمیت خاصی . و موزه هنرهاي مدرن داشته باشدخوب، ارکستر سمفونی 

داشت، اما متوجه شد که این طرح، به کلی توضیح احتیاج دارد، پس تصمیم گرفت که این کار را 

در واقع، موزه هنرهاي مدرن شبیه آن چه در نیویورك دیده بود، حتی . آخر از همه انجام دهد

آن . مطلقاً ضروري بود–باالخره آدم باید از یک جا شروع می کرد –بسیار کوچک تر و حقیر تر 

ها می توانستند بازدید از موزه را براي بچه مدرسه اي ها اجباري کنند، و بسیار جالب بود اگر می 

این کار می توانست . شد ارتباط مستقیمی بین رعایاي شهرستان ها و هنر مدرن ایجاد می کردند

.گی واقعی را بزندجرقه یک رنسانس فرهن

در آغاز، احتماالً مقاومت هایی نسبت به این ایده به وجود می آمد، و آن ها باید بازدید از موزه 

یک . آن ها را می شد با کامیون هاي ارتش به موزه آورد. را براي رعیت ها اجباري می کردند

چیزي . داخت می شدروز وقت گذراندن در موزه یک روز کاري محسوب می شد، و مزد ایشان پر

فوق العاده از مواجهه اذهان ساده، شریف و بدوي با دستآوردهاي عظیم مدرن هنرمندان معاصر 

دختر نامه بلندباالیی به مادربزرگش، و همچنین برخی . این کاري خالقانه بود. ظهور می کرد

ا فرستاد که دوستان مدرسه اي اش درباره این موضوع نوشت، و براي آن ها تصویري از خودش ر

او داشت خودش را به صورت اویتا . در بخش اجتماعی بزرگترین روزنامه پایتخت چاپ شده بود
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پرون می دید، البته، خیلی متفاوت، چرا که همه چیز باید از طریق فرایند اکیداً دموکراتیک 

.ترغیب و تعلیم انجام می پذیرفت

مرد "آشکارا از خوزه به عنوان برخی افراد–او کمی نگران شد وقتی که دولت جدید 

به سفیر آمریکا چهل و هشت ساعت فرصت داد تا کشور را ترك –کشور یاد می کردند "قدرتمند

کند، اما واکنش ایاالت متحده به این موضوع کامالً سنجیده بود، و حتی کمک اقتصادي اش را 

و مهربان بود و او را به مهمانی افزایش داد، و خیلی زود آن ها سفیر جدیدي داشتند که بسیار با ا

.هاي کوکتل شان دعوت می کرد؛ احتماال موضوع سیستم تلفن در آمریکا به گوششان رسیده بود

اکنون می دانست که هرگز بانوي اول مملکت نخواهد شد؛ فقط آشپز و خدمتکارانش هنوز بر این 

نمی توانست با یک آمریکایی این امر دلیل خودش را داشت؛ خوزه، در این مقام،. عقیده بودند

اما . آمریکایی بودن اکنون شعار اصلی بود-ازدواج کند، این کار یک خودکشی سیاسی بود؛ ضد

خوزه هم چنان با او همان رفتار غریب و احترام آمیز، تقریباً آمیخته با خجالت، را داشت، گویی 

ی توانست در مورد هیچکدامشان او نم–خوزه در کلیسا بود، یا شاید دختر چشم شیطان را داشت 

.خیلی مطمئن باشد

او از خوزه استدعا می کرد، و برایش توضیح می داد که چقدر مهم است که ادبیات مناسب را براي 

این بهترین کاري بود که می شد کرد تا ثابت کند این رژیم دموکراتیک . همه قابل دسترس سازد

.ملت را برآورده می کنداست، و اساسی ترین و ضروري ترین نیازهاي 
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تو متوجه نیستی . اگر کتابخانه نسازي، فکر می کنم که بمیرم": دختر نهایتاً با ناامیدي به وي گفت

آن ها از تو با عنوان . چشم همه دنیا به تو دوخته شده است. که مقامت چقدر آسیب پذیر است

ی دیروز چه کار کردم؟ شاید فکر می دان. یاد می کنند و این همیشه خیلی بد است"مرد قدرتمند"

کنی کاري بچه گانه است، اما من با مستخدمم به کلیساي سانتا ماریا رفتیم و دعاي باکره مقدس را 

".برایت خواندیم

دست از سر من ": با صدایی آرام و مضطرب به دختر گفت. خوزه ناگهان هراسیده به نظر آمد

".من دعا الزم ندارم।اً-ق- ل- ط- بردار، دست از سرم بردار، می فهمی؟ م

اما او دستور داد که بالفاصله کتابخانه عمومی را بسازند، و آن چه براي دختر مهم تر بود این بود 

و هر چند هنوز نمی دانست چه چیزي دقیقاً پس پشت این ।که کشف کرد واقعاً بر وي تسلط دارد

دختر بالفاصله . ارها انجام شوندموضوع است، اکنون دریافته بود که چه طور کاري کند که ک

مردم عاشق موسیقی بودند، این کار زندگی آن ها را . شروع به کار بر روي ارکستر سمفونی کرد

به شدت بهتر می کرد و الزم بود کاري انجام شود تا آن هایی را که دولت را متهم می کردند به 

ن ارکستر سمفونی بزرگ در مرکز با ساخت یک سال. نیازهاي توده ها بی توجه است، ساکت کند

شهر، در میدان آزادي بخش، همه می توانستند ببینند که پول مردم دارد جاي درستی خرج می 

این سالن در آن جا چون نمادي از پیشرفت و چیزهاي فوق العاده دیگري که قرار بود رخ . شود

اي آکادمی موسیقی یک برنامه خیریه مخصوص در جهت جمع آوري اعانه بر. دهد می ایستاد

شایعات ناپسندي این . انجام می شد تا مایه قوت قلب جوانان و هنرمندان در حال جان کندن باشد
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ر یک .و حض–مزخرفاتی در این باره که دانشجویان مخالف دولتند –ور و آن ور رواج داشت 

دختر . ت می کندآکادمی موسیقی به این معنا بود که دولت به شکل مناسبی از دگراندیشان حمای

می دانست که خوزه دشمنان بسیاري دارد چون داشت با فساد و شیوه هاي کهنه اداره کشور 

مبارزه می کرد؛ صحبت هایی در این باره بود که برخی اعضاي جناح مخالف به زندان افتاده اند 

او . اندیا در حبس خانگی اند و حتی گفته می شد بعضی از آن ها به شکل مشکوکی ناپدید شده

عمیقاً احساس می کرد که ارکستر سمفونی دقیقاً آن چیزي بود که الزم داشتند و به گونه اي باعث 

.می شد همه چیز مرتب به نظر آید

.خوزه سرباز زد

این کار را به صورت غریزي انجام داد؛ . در این زمان بود که ایده اي به سر دختر خطور کرد

صرفاً یک اشتیاق . هنوز متوجه نبود که خوزه تا چه حد خرافاتی استاو . شمش به او این را گفت

بچه گانه از روي کله شقی بود در به مبارزه طلبیدن و اذیت خوزه؛ دختر به یاد آورد که او چقدر 

.خشمگین شده بود وقتی شنید که دختر برایش دعا می کند

ونی را برایم جور نکنی، فردا صبح اگر ارکستر سمف": دختر با جدیت و سرسختی به وي هشدار داد

در کلیساي جامع به زانو خواهم افتاد، و به پیشگاه بانویمان برایت دعا می کنم، براي رستگاریت 

".دعا می کنم

این کار هرگز قبالً رخ نداده بود . او با چشمان باز به دختر زل زد و ناگهان ضربه اي به او وارد کرد

اشک از چشمانش جاري شد، اما . ی فهید چرا او این کار را انجام داددختر اصالً نم. و دختر ترسید
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.توانست لبخندي به لب بیاورد

".تا زنده ام برایت دعا می کنم": دختر به او گفت

.خوزه کالهش را برداشت و تقریباً فلنگ را بست

پوشانده بود به صبح روز بعد کادیالك سیاهش دنبالش آمد، و او را که سرش را کامالً با یک چارقد

دختر عضو . کلیساي جامع برد، و در آن جا کل جمعیت دیدند که او جلوي محراب دعا زانو زد

این کار . بود، و به هرحال ایمان نداشت، اما این موضوع فاقد اهمیت بود] 1[کلیساي پرسبیتري

برساند می یکی از آن کوتاه آمدن هاي کوچکی بود که آدم اگر می خواست کارها را به انجام

او نمی توانست بفهمد در ذهن خوزه چه می گذرد، و چرا او . بایست پیه شان را به تن می مالید

این قدر از این که برایش دعا کند وحشت کرده است، اما عزمش جزم بود که ارکستر سمفونی اش 

.دختر جلوي محراب زانو زد و دعا کرد. را به دست آورد، هر چه بادا باد

.هر آن روز خوزه مست وارد خانه دختر شد و او را به باد کتک گرفتبعد از ظ

اگر یک بار دیگر پایت را در کلیسا بگذاري . دست از سرم بردار، ماده گاو احمق": خوزه فریاد زد

دعا کردن براي من را تمام کن، . یک تکه سنگ به گردنت می بندم و می اندازمت توي اقیانوس

".حواست به کار خودت باشد. م می کنیتو نابود. زنیکه پتیاره

آن . او هنوز نمی توانست بفهمد موضوع از چه قرار بوده و چرا خوزه این قدر وحشت کرده بود

چه اکنون می دانست این بود که رگ خواب خوزه را پیدا کرده بود، و آن چه را می خواست می 

.نداختدختر به او با لبخند پیروزي نگاهی ا. توانست به دست آورد
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اگر سالن ارکستر سمفونی را نسازي، کاري می کنم که سفیر واتیکان مراسمی ": دختر فریاد کشید

".خاص تو برگزار کند و کاري کند که مردم در رم هم براي تو دعا کنند

در واقع، نانسی . دختر را بد جوري به باد کتک گرفت. چهره کوخون از هراس و وحشت سبز شد

ست سر کالسش در مدرسه حاضر شود، و حتی بعدش مجبور بود چشمانش را چندین روزي نتوان

دولت، . اما ارکستر سمفونی اش را درست و حسابی به چنگ آورد. زیرعینک تیره اي مخفی کند

در آن زمان، سعی داشت وام بزرگ دیگري از ایاالت متحده بگیرد و آن ها احساس می کردند که 

ونی در واشنگتن با استقبال رو به رو شود و ثابت کند که سرمایه خبر مربوط به سالن ارکستر سمف

.هاي آمریکایی دارد به شکل شایسته اي جهت انتفاع مردم استفاده می شود

خبر این که مرد قدرتمند معشوقه اي آمریکایی دارد به صورت جسته گریخته در مطبوعات وطن 

ه بسیار با درایت و با مالحظه بودند، و با منتشر شد، و دو یا سه روزنامه نگار سراغش آمدند ک

عالقه فراوان به توضیحات دختر درباره این کشور و هشدار وي مبنی بر این که نباید این کشور را 

این مملکت آینده . از نقطه نظر قراردادي آمریکایی مورد قضاوت قرار داد، گوش سپردند

ها را سوار کادیالکش کرد و به بازدید و دختر خودش، آن–درخشان دموکراتیکی پیش رو داشت 

.سالن در حال ساخت ارکستر سمفونی که قرار بود به زودي آماده شود، رفتند

بنابراین طبیعی بود که وقتی که یک مجله ملی بزرگ در نیویورك مقاله اي درباره وي با تعدادي 

دهایش بد جوري گذاشت امی"دوست دختر آمریکایی دیکتاتور"عکس چاپ کرد و عنوانش را 

نه این که مقاله موهن بود، بلکه چون دیکتاتور خواندن خوزه . نقش بر آب شد و عمیقاً وحشت کرد



147

و عکس هاي –به او حتی در کمال تعجب، یک مقام دولتی هم نداده بودند –به دور از انصاف بود 

و پنج سال داشت، و او فقط بیست. ممکن نبود که آن شکلی باشد. نانسی هم واقعاً مزخرف بودند

آن ها می بایست عامدانه نور را به شکلی به کار برده باشند که چهره نانسی این قدر مصیبتزده به 

او چون . اما اهمیتی نداشت. مصیبتزده–آري، صورت او در این تصاویر چنین بود . نظر برسد

ین بار براي مادربزرگش جز این که دقیقاً نمی دانست ا–همیشه داشت تخت گاز به پیش می راند 

سالن ارکستر سمفونی به زودي افتتاح شد و در شب افتتاح در حالی که به او نشانی . چه بنویسد

این . بابت نقشش در پیشرفت فرهنگی کشور اهدا می شد، داد چند عکس خیلی خوب ازش بگیرند

ید و یک وزارت او اکنون داشت طرح یک دانشگاه جد. ها براي پرستیژ آمریکا خیلی خوب بود

.ساختمان فعلی وزارت خیلی بد و بودجه ناکافی بود–آموزش جدید را می ریخت 

یکی از دلباختگان دوران کودکی اش به همراه همسرش به دیدن وي آمدند و او در حالی که 

او تمام شب با هیجان با آن ها . روبان آبی لیاقت را دور سینه اش بسته بود به استقبال آن ها رفت

حرف زد و در حالی که سرشار از تحسین آن دو بود عاجزانه از ایشان می خواست شایعات زشتی 

را که تبعیدیان می پراکندند باور نکند و همه چیز را در این کشور با استانداردهاي آمریکایی 

زار اما همین که او را ترك کردند، زازار گریست و زار. نسنجند، و سعی کنند بفهمند و همدل باشند

. گریست؛ دقیقاً نمی دانست چرا، زیرا که همه چیز فوق العاده بود و او واقعاً کاري انجام داده بود

دختر تصمیم گرفت که در دم روي خوزه کار کند تا کاري کند که . شاید تنها و پریشان احوال بود

یشگاه وي موزه هنر مدرن را بسازد، و سپس شروع کرد به برنامه ریزي براي برپایی نما
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امپرسیونیست ها در دانشگاه قدیمی و نمایش آثار پیکاسو به دنبال آن؛ این کارها براي پرستیژ 

.خوزه واجب بود و همه آن شایعات ددمنشانه را که در فضا بود خاموش می کرد

این موجودات بی نوا، محتاج یک دانشگاه . دانشجویان کم طاقت بودند و روحیه همکاري نداشتند

نانسی می دانست که خوزه دارد بیشتر و بیشتر تحث تأثیر او قرار می گیرد هر چند . ندجدید بود

اما هر وقت او . سعی می کند این امر را نشان ندهد، و حتی بعضی وقت ها از او دوري می گزیند

هر وقت که مشکلی در کار بود او سعی می کرد رضایت . اصرار می کرد، خوزه همیشه وا می داد

فراهم آورد؛ کافی بود دختر زیر گریه بزند ، یا به وي بگوید اگر دانشگاه را نسازد خودش دختر را 

البته منظورش این نبود که خوزه را ترك کند، چرا که در بهشت برایش دعا می –را خواهد کشت 

و خوزه اولش عصبی می شد، بعد می ترسید، و بعضی اوقات حتی بر اثر نوعی هراس -کرد 

وي زمین تف می انداخت، اما آخر کار دختر هر چیزي را که می خواست به دست می خرافاتی ر

خوزه عمیقاً دختر را دوست داشت هر چند که در انتقال احساساتش کامالً ناتوان بود ، –آورد 

اگر دختر سعی می کرد چند صباحی او را نبیند یا به . پسرك بی نوا، خیلی سرخورده و نابالغ بود

او نمی خواست دختر اندوهگین باشد و همیشه . ند، خوزه همیشه به دیدن دختر می آمداو تلفن نز

از او، به شکلی تمسخرآمیز اما نامطمئن می پرسد که آیا باز هم به کلیسا رفته است؛ و روزي، وقتی 

دختر از . دختر ناخوش بود، او واقعاً وحشت کرد، و بهترین پزشکان را به بالین دختر فراخواند

دن دلنگرانی وي عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته بود و سعی کرد به وي قوت قلب ببخشد و با حالتی دی

با همه این کارهاي خیري که انجام داده ام، ": نیمه شوخی و براي دست انداختنش به وي گفت
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و این جمله به قدري خوزه را مشوش کرد که غیظ ".مطمئن هستم که جایم توي بهشت است

دربرگرفت و تهدید کرد اگر پزشکان دختر را نجات ندهند آن ها را حلق آویز می وجودش را

دختر همیشه سیگار برگ هاي مورد عالقه او را آماده نگه می داشت، و او آخر کار همیشه به . کند

دیدن دختر می آمد، همیشه بدون هماهنگی قبلی، و گاهی هم با دوستانش، گویی چیزي را چک 

. بعضی اوقات حتی یکی از دوست دختران بی شمارش را می آورد. ط حسود بودشاید فق. میکرد

این دختران همیشه با او با احترام زیاد برخورد می کردند و در حضور او . نانسی اهمیتی نمی داد

نانسی از این که گاه گاهی می شنید او معشوقه اي . خجالتی و شرمنده بودند؛ واقعاً تأثیرگذار بود

ا آمریکایی دارد کمی آزرده خاطر می شد، اما، همیشه از پس دوست شدن با ان ها بر اروپایی ی

می آمد، و آن ها را به چاي دعوت می کرد و براي بازدید از نقاط دیدنی همراه خودش می 

به هر حال، این گریزها، مدت زیادي دوام نمی آوردند چرا که این دختران همواره . بردشان

و خشکه مقدس بودند، معموالً افرادي بودند که برنامه ضعیفی در کلوپ خیلی عصا قورت داده

آن ها واقعاً چیزي براي . شبانه اجرا می کردند یا از زمره هنرپیشه هاي در پیتی هالیوود بودند

پیشکش به خوزه نداشتند و در نهایت همیشه لحظه اي در میان بود، که نانسی نسبتاً از آن لذت می 

نی بود که آن ها پیش او می آمدند و گریه زاري می کردند و از او عاجزانه می برد، و آن زما

خواستند اسباب آشتی شان با خوزه را فراهم کند، خوزه اي که ترکشان کرده بود، یا از او می 

و بعد او بالفاصله خوزه را . خواستند پولی به آن ها بدهد و کاري کند که بتوانند به وطن برگردند

کرد و با قاطعیت برایش توضیح می داد که، اکنون که در چنین مقام مهمی است، واقعاً پیدا می 
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نباید این گونه رفتار کند؛ و حتی اگر همه چیز بین او و این دختران تمام شده باید با ایشان 

.شرافتمندانه برخورد کند، نه این که آن ها را مثل اسباب بازي به درد نخوري بیرون بیاندازد

[1] Presbyterian

[1] Carriedo

[2] Nancy

چهاردهمفصل

ماشین روي سنگ ها این ور و آن ور می پرید و دره به همین زودي در تاریکی فرورفته بود؛ مبلغ 

از روي شانه هاي اربابش به دختر –عروسک –اوله ینسون . انجیل لرزید؛ هوا داشت سرد می شد

.زل زده بود

به نظر می رسد، این مرد در زندگی اش بویی از نجابت بشري ": گفتدکتر هوروات با بدخلقی 

".نبرده باشد

.دختر سرش را تکان داد

او، واقعاً، فقط یک رویاباف است، می دانید بنگاه هاي استعدادیابی سراسر جهان چه اسمی بر او "

ائماً به تقاضاهاي عاجل البته منظورشان صرفاً این است که تقریباً نمی شود د. گذاشته اند؟ ستاره باز

او در یک فصل نمایش تمام آن چه را . و ناشکیبانه او در یافتن استعدادهاي تازه جامه عمل پوشاند

آن ها پیشکش می کنند، می بلعد و باز هم به دنبال چیزي هیجان انگیزتر، چیزي غریب و بی 

به –مد برایش انجام دادم من هر چه از دستم بر می آ. همتاست که هرگز قبالً دیده نشده باشد

براي من، عشق عظیم ترین و تنها جادوي –قول گفتنی من خود را تبدیل به فرشته نگهبان او کردم 
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یک نوع میل بسیار . من شکست خوردم: اما باید حقیقت را پذیرفت. واقعی است که وجود دارد

او بیرحمانه و خام دستانه –اشتیاقی عمیق و خرافاتی براي امر ماوراء طبیعی –بدوي در او هست 

می دانید، مدتی طول کشید تا من این واقعیت را کشف کردم که او عمالً بر این . به دنبال آن است

"آیا حیرت انگیز نیست؟. عقیده است که آدمی می تواند روحش را به شیطان بفروشد

.ي به دکتر انداختدختر نگاه سرزنش آمیز

امکان ندارد به . شما مرد تحصیل کرده و شخصیت ممتازي هستید. حاال، دکتر هوروات، واقعاً"

".چنین خزعبالتی باور داشته باشید

فرزند عزیز من، همه آن چه االن به من گفتی صرفاً مهر تأییدي ": مبلغ انجیل نسبتاً با همدلی گفت

ور که همیشه فکر کرده ام و گفته ام، شیطان وجود واقعی دارد و است بر این عقیده ام که، همان ط

".تهدیدي حی و حاضر و دائمی براي همه ماست

خب، هر ": عروسک از روي شانه عروسک گردان او را با چشمان نافذش نگاه می کرد و اشاره کرد

"کس باید به چیزي باور داشته باشد،

و بگذارید اضافه کنم که ما ": ء انداخت و ادامه داددکتر هوروات نگاه خرد کننده اي به آن شی

".داریم با چشمان خودمان به او نگاه می کنیم–همین االن هم داریم شیطان را می بینیم 

چیزي جز متقلبین و . چنین چیزي نیست": عروسک به تندي و استهزاکنان زد زیر خنده و گفت

سرور من، هیچ کس تاکنون نتوانسته روحش را . دروغگویان نمک به حرام در کار نیست، همه شان

".این هم یکی دیگر از آن امیدهاي واهی است که به ما می خورانند. بفروشد
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دکتر هوروات جوان بی آن که کالً بفهمد چطور این گونه شد، ناگهان خود را میان یک مجادله 

هتر از گوش دادنش اما خب همیشه سخنرانی کردنش ب–طوفانی با عروسک عروسک گردان یافت 

بود و اهمیت هم نمی داد دارد براي که صحبت می کند، علی الخصوص وقتی به موضوع بحث 

عالم و آدم بدجوري احتیاج داشتند تا اندیشه هایشان به راه راست هدایت شود . عمیقاً عالقه داشت

اند و حالش بهتر او مدتی با اطمینانی ژرف سخن ر. همگان نیاز مبرمی به کمک روحی او داشتند–

حضور شیطان به . اصالً نمی توانید این واقعیت را منکر شوید": شد و بر عقیده اش اصرار ورزید

".اندازه من و شما واقعی است

آدم هیچ وقت به یک چیز واقعی . یک مشت جاعل و کالهبردار. یک مشت ولگرد": عروسک گفت

هاي گنده که دوره افتاده اند و کاالهاي فقط یک مشت آدم میان مایه با دهان–بر نمی خورد 

سرور من، در این جا . مرتب وعده می دهند ولی نمی توانند آن را ادا کنند. ناموجود می فروشند

".فقط چندتایی شیاد بدبخت مثل این بنده ناچیزتان. هیچ استعداد واقعی وجود ندارد

براي ": این گونه نتیجه گرفتدکتر هوروات صدایش را باال برد تا عروسک را ساکت کند و 

"–گوته خودش. بزرگترین متفکران هم این یک حقیقت بنیادي بوده است

او هم مثل بقیه شان در زیر نقاب شعر به . یک ولگرد، یک کالهبردار، یک دروغگو": عروسک گفت

باره حقیقت در. به هر حال، گوته کالً سوراخ دعا را گم کرده است. مردم امید واهی می خوراند

این یک دروغ دلگرم کننده . فاوست، سرور من، اصالً این نیست که او روحش را به شیطان فروخت

حقیقت در مورد رفیق قدیمی مان فاوست و همه ما که داریم بد جوري زور می زنیم . است و بس
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یک مشت متقلب، دغل . یک مشت ولگرد... این است که شیطانی وجود ندارد که روح ما را بخرد 

سرور من، به . مرتب وعده می دهند ولی نمی توانند آن را ادا کنند. باز، شیاد و حقه باز پست

".و قلب کوچک مرا خرد می کند–عنوان یک هنرمند، این سوگنامه من است 

دختر خندید، به جلو خم شد، و دستی . عروسک آهی کشید و سرش را روي شانه اربابش انداخت

این کاري فوق ": ینسون به شکل قابل مالحظه اي مشعوف شد و گفتاوله . بر سر عروسک کشید

".العاده زیبا بود

"من مخالفم،". دکتر هوروات شانه اي باال انداخت

پس، دکتر هوروات، تنها چیزي که می توانم بگویم این است که اصالً تعجب نمی ": دختر اشاره کرد

او اغلب به سخنرانی هاي ضبط شده . ستکنم خوزه آن قدر پول نذر جهاد روحانی شما کرده ا

. شما گوش می داد و همیشه به نظر می رسید که آن سخنرانی ها خیلی خوب به کارش می آیند

شما بر همه خرافات وي مهر تأیید می زدید و همه شک و شبهاتی را که شاید بر دلش افتاده باشد، 

ید، مردي تحصیلکرده، مشهور و متفکر به دید او، شما یک آمریکایی بزرگ هست. مرتفع نموده اید

و اگر حتی شما هم مدعی باشید شیطان یک حضور زنده واقعی روي زمین دارد، می فهمد که –

".همه این مدت حق با او بوده است

این کفر است، من هرگز به او نگفتم به ": دکتر هوروات به آرامی صلیبی بر سینه اش کشید و گفت

".ه باشدشیطان التزام عملی داشت

خب، به نظر می رسد خودش این را حالجی کرده باشد، او همه ": دختر آهی کشید و گفت
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–آن چیزهایی که شما بد می خوانیدشان –چیزهاي خوبی را که زمین باید اهدا کند می خواهد 

این عالقه اي است که در خون سرخپوست ها جاري است و . و عالقه شدیدي به جادو و جمبل دارد

".نظر می رسد در خون برخی آدمیان متمدن هم چنین باشدبه 

.مبلغ انجیل به روي خودش نیاورد

خوزه مرتباً سیلی از تلگراف ها را از بنگاه هاي استعداد یابی مختلف دریافت می کرد، که با شور و 

وق هیجان، و با الفاظی فریبنده به او درباره نمایش هاي تازه و حیرت آوري که محصول قواي ف

.بشري بودند گزارش می دادند

مردي بود که می توانست در حالی که دوازده لیوان پر را روي یک سینی نگه داشته بود، پشتک 

مرد ترکی بود که می . بندبازي بود که می توانست خودش را در یک جعبه کاله جا دهد. بزند

اما هرگز از این جلوتر نمی .. توانست تیغ هاي گداخته را ببلعد و بر ذغال هاي سوزان برقصد 

و خوزه بعد از آن که غمزده به آخرین تلگراف خیره می شد، فحش می داد و یک بطري –رفتند

.می گرفت و از روي اشتیاق یا یأسی ژرف مست می کرد

نانسی به خصوص سانتینی تردست را خوب بیاد می آورد، شاید به این دلیل که خوزه هرگز از 

.تماشاي او خسته نشد

سانتینی مرد کوچک رنگ و رو باخته و پرطاقتی از خانواده تردستان سیسیل بود که رگ و ریشه 

روي یک بطري شامپاین با یک پا می ایستاد، . برنامه او بی همتا بود. شان به قرن هفدهم می رسید

د، و در حالی که پاي دیگرش را پشتش خم می کرد و سه حلقه را مرتباً دور ساق آن پا می چرخان
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بطري دیگري را روي پیشانیش نگه می داشت که دو توپ الستیکی روي آن بودند و در این حال با 

زمانی که او برنامه اجرا می کرد نوعی خاموشی عمیق و تقریباً مذهبی . نه توپ تردستی می کرد

اما نانسی . در حضار پدید می آمد و حتی آدم هاي معمولی مست هم ناگهان ساکت می شدند

چهره او تجلی نوعی شگفتی خام . یشتر محو تماشاي وضعیت چهره خوزه می شد تا برنامه تردستب

مرد بزرگی که همه از او می ترسیدند رخت بر می بست، و تنها یک . و شعف مقدس می شد

سرخپوست آن جا می ماند که مشتاق خدایانی بود که مدت هاست گم شده اند و عطش خود براي 

، که می توانست کوه ها را برافرازد و از امعاء و ]1[تاالکوت. ا سیراب می کردامر ماورطبیعی ر

، ]3[، که می توانست عمر ابدي عطا کند، آراتوکسین]2[احشاء زمین آتش برافروزد، ایخموخین

دختر آرزو داشت می توانست کله رویابین او را در ... که شاهان را از میان مردمان برمی گزید 

.و بر قلبش بفشارددستانش بگیرد 

سانتینی آن جا می ایستاد و به شکلی حیرت انگیز قوانین طبیعت، قوانین تعادل و جاذبه، را به 

مبارزه می طلبید، و بعضی اوقات، با یک حرکت اعالي استادانه، می توانست گامی دیگر هم 

.انپیشگامی سربلند وراي مرزهاي امک–بردارد و میله اي هم در دماغش نگه دارد 

بعد از برنامه خوزه همیشه از آن هنرمند دعوت می کرد به . این لحظه پیروزي عظیم بشري بود

پشت صحنه، وقتی اجرایش تمام می شد، سانتینی به شکلی غریبی گوشه گیر و . آن ها ملحق شود

ابروانش در میان صورتش باالي چشمان کوچک تیره اش باال می رفت و غمی ابدي را . ساکت بود

.چهره اش متجلی می کردبر
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.یک روزه خوزه از او سوالی پرسید

نه زندگی خصوصی، نه خوشی، نه . فقط سخت کوشی. رازي در میان نیست": سانتینی جواب داد

".و هیچ وقت هم موفق نمی شوي. عشق، فقط سخت کوشی

".شما موفق شدید": دختر به او گفت

می بینید، اکنون سال هاست که می . خورده اممن شکست . اوه، نه": سانتینی کوچک جواب داد

اما هرگز موفق نشدم، . خواهم برنامه ام را در حالی که دارم با ده توپ تردستی می کنم اجرا کنم

می گویند . صادقانه فکر می کنم حاضرم روحم را بفروشم تا قادر باشم یک بار چنین کنم. هرگز

".ت و دروغش با خودشانپدربزرگم توانسته بود این کار را بکند، راس

.او بلند شد و تعظیم کرد

و سینیور، اگر کسی را می شناسید که دنبال روح بگردد و حاضر باشد قیمت واقعی اش را بپردازد "

به او بگویید من . بگویید با مدیربرنامه من تماس بگیرد–یعنی توپ دهم، قیمت زیاد نگفته ام –

".شب به خیر.همه هنرمندان واقعی حاضرند. حاضرم

.خوزه هرگز دگرباره به تماشاي اجراي این تردست ننشست

.چارلی کوهن مرتباً جهان را می پویید تا مگر استعداد تازه براي وي بیابد

او یک انگلیسی . تنها یک هنرمند بود که خوزه، علیرغم همه تالشش، هرگز نتوانست گیرش بیاورد

ور می رفت و گفته می شد یک اجراي فوق العاده معلق این ور و آن"جک"مرموز بود که با اسم 

او کارگزاري نداشت و به نظر . کسی چیزي زیادي درباره اش نمی دانست. ماندن در هوا داشت
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می رسید از شهرت دوري می جست و ترجیح می داد در اقصا نقاط پرت و ارزان جهان غوطه 

أمورین ادعا می کردند که او اصالً وجود برخی م. بخورد و برنامه نادرش را به نمایش بگذارد

یا آن گونه که چارلی کوهن جرأت کرده بود بگوید این که او یک افسانه یا یک –خارجی ندارد 

تصویري از غیر ممکن که استعدادیابان بدبین و ناامید دنیا که هنوز اشتیقاشان –طرح بیشتر نیست 

ما براي خوزه این حرف ها چیزي نبود جز بهانه ا. را در خفا حفظ کرده اند، اختراع نموده اند

در "جک"آوردن زیرکانه یک مأمور براي عدم موفقیتش در گیر آوردن آن هنرمند و این جناب 

و اغلب، همین طور که . خوزه مرتب درباره وي حرف می زد. ذهن او اهمیت اسطوره اي یافته بود

مجنونش می ساخت، با بی اعتنایی در کلوپ شبانه اش می نشست، و الکل و اشتیاق نیمه

تمسخرآمیزي، تقریباً با نفرت، به پشتک وارو و پرش و چرخش هنرمندان فرومایه یا ایستادنشان 

روي کله شان نگاه می کرد و لیوانش را آن قدرمی فشرد تا در دستش خرد می شد و دختر می 

.ذهن او را به خودش مشغول کرده است"جک"دانست که این جناب 

.با این همه آن بیرون کلی اتفاق می افتاد که حضور ذهن تمام و کمال وي را الزم داشتندو

مستخدم جیغ زنان و با عجله . یک روز صبح نانسی با صداي غرشی در بیرون خانه اش بیدار شد

او به زحمت وقت پیدا کرد قبل از آن که سنگی از میان پنجره به داخل بیفتد . داخل خانه شد

جمعیتی از دهقانان از بازار نزدیک آن جا جلوي دروازه . را تنش کند و بعد سنگی دیگرروپوشش

ها گرد آمده بودند؛ آن ها فریاد دشنام و تهدید سر داده بودند، و اکنون داشتند سنگ پرت می 

ابتدا به فکر دختر نرسید که شاید مسئله اي شخصی در میان باشد، صرفاً یکی از آن . کردند
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او مهم ترین آمریکایی مقیم پایتخت بود و به دلیل همه آن کارهایی . آمریکایی بود- ضدهیجانات

که براي این کشور کرده بود از سفیر هم بیشتر شناخته شده بود، بنابراین طبیعی بود که آن ها اول 

آن ها جلوي سفارت آمریکا شورش . از یک جهت، حتی باعث مباهات بود. به فکر او افتاده باشند

این ماجرا صرفاً این امر را اثبات می کرد که او . جلوي خانه وي شورش کرده بودند: نکرده بودند

او حتی، با احساس رضایت، لبخندي زده بود؛ باعث می . نماینده واقعی آمریکا در این کشور بود

نش این موضوع چندان ذه. و بعد پلیس آمد و جمعیت زود پراکنده شد. شد سفیر آمریکا کنف شود

براي او شوکی کامل بود که . واقعاً وحشتناك بود. را مشغول نکرد تا این که دادگاه ها شروع شد

وزیر بی نواي آموزش را به زندان انداختند و بعد محاکمه کردند، . نهایت حیرتش را در بر داشت

علی . ودچرا که اجازه ساخت دانشگاه جدید، کتابخانه عمومی، و سالن ارکستر سمفونی را داده ب

الظاهر در حال حاضر این کارها به عنوان هدر دادن پول ملت، و استفاده نادرست از بودجه دولت 

این ها نشان از یک . او هق هق گریست و گریست و آرزو کرد کاش مرده بود. تلقی می شد

به دختر هر کاري از دستش بر می آمد براي نجات او کرد، اما وزیر را . قدرناشناسی عظیم داشت

دختر تقاضا کرد که . جرم فتنه انگیزي و هدر دادن بیت المال به مرگ محکوم و تیربارانش کردند

در دادگاه حاضر شود، و به نفع آن مرد شهادت دهد، و توضیح دهد که این ماجرا باید خطاي او 

رهنگی و این که در واقع او بوده است که عامل ایجاد این ساخت و سازهاي مترقی و ف–تلقی شود 

این کار . خوره به او اجازه این کار را نداد و حق هم داشت. اما نتوانست این کار را کند. بوده است

. ممکن نبود بتواند اذعان کند معشوقه آمریکایی اش چنان نفوذي بر او دارد. نابودش می کرد
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ست آن مردم بی و عمالً آدم نمی توان. بنابراین دختر چاره اي نداشت جر آن که ناله شبگیر کند

آن ها آن قدر بی سواد، آن قدر عقب افتاده، بودند و آن قدر در . چاره را هم مقصر قلمداد کند

عمق جهلشان جا خوش کرده بودند که نمی توانستند ببینند این کارها چه سودها براي کشورشان و 

مند که دارند از حتی نمی توانستند بفه. پرستیژ آن در خارج و آینده فرزندانشان خواهد داشت

آدم مجبور بود سخت تر کار کند و مرتب توضیح و اطالع و . دست کمونیسم نجات پیدا می کنند

آن چه درست در این لحظه این مملکت بدان نیاز داشت یک دستگاه اطالع رسانی . آموزش دهد

روانی براي عمومی بود، که توسط آدم هاي با فرهنگ و هوشمند اداره شود تا توده ها را به لحاظ

.گام بعدي در مسیر پیشرفت شکل دهد

و هر چند که دختر، ناخواسته، تقریباً پیشه او را . خوزه، واقعاً، در این مورد فوق العاده مهربان بود

آن ها . نابود کرده بود، خوزه او را همراه خود به سفر هاي استانی براي جشن پیروزي سیاسی برد

خوزه پیشتر هیچ . رین اتفاق بود؛ دختر اوقات فوق العاده اي داشتهیجان انگیز ت. همه جا رفتند

شب ها، غالباً رگبار گلوله به گوش می رسید؛ مردم به . وقت او را رسماً با خودش جایی نبرده بود

این شلیک ها کمی با عث نارحتی اش می شد، اما خوزه همواره . خودشان خوش می گذراندند

این اتفاقات اخیر او را بسیار نگران و خیلی عصبی کرده بود و خاطر جمعش می کرد، و در ضمن

.باعث شده بود بی خودي چیزهاي ناگوار تصور کند

وقتی خسته می شد، یا مضطرب، ।و هر جا می رفتند، حتی در دورترین استان ها، همیشه تلفن بود

ر کند، به تلفن نگاه یا این که شلیک هاي شبانگاهی باعث می شد همه جور چیز مسخره اي را تصو
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می انداخت و آن را لمس می کرد، تقریباً نوازشش می کرد، و قوت قلبش را باز می یافت و می 

.فهمید که باالخره همه این زور زدن ها هیچ و پوچ نبوده است

[1] Talacoate

[2] Ijmujin

[3] Aratuxin

پانزدهمفصل

می خورد و سر هر پیچی، جیر جیر الستیک ها بلند جاده در میان سنگ گدازه هاي سیاه پیچ و تاب

او . و ابري از گرد و غبار برپا می شد و باز هم چشم چارلی کوهن به پرتگاه زیر پایشان می افتاد

گارسیا به آن ها هیچ . دیگر به خود زحمت نمی داد که بفهمد چه بالیی دارد سرشان می آید

که در پایتخت معضالت سیاسی به وجود آمده، و بعد با او فقط فریاد زده بود. توضیحی نداده بود

در گیجی و وحشت . عصبانیت سر آن ها عربده کشیده و او را با دیگران داخل ماشین هل داده بود

آن لحظه، در حالی که موتور سیکلت هاي دور و ور آن ها خیز برداشته بودند، و گارسیا داد می 

شانه می کشید، و همچنین، شاید چون همه آن ها از روي زد و تهدید کنان با اسلحه اش شاخ و 

غریزه مانند گوسفندان هراسیده چمباتمه زده بودند، خودشان را در دو کادیالك چپانده بودند، 

که گرچه به لحاظ فیزیکی به شدت ناراحت بود ولی به جهت داشتن همسفر کمی احساس بهتري 

.داشتند
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شلدون وکیل نشسته بود؛ چهره اي خپل و تقریباً چهارگوش زن سرخپوست پشت ماشین، کنار آقاي 

چارلی کوهن درباره تأثیر توهم زاي برگ . با نیشی باز که سرخوشانه داشت برگ ها را می جوید

در مکزیک ] 1[هاي گیاه ماستاال بسیار چیزها شنیده بود؛ گفته می شد که شبیه قارچ هاي تئوناتکل

آدم را به خنده می انداخت و نوعی بصیرت روحانی ایجاد .است"قارچ هاي خداوند"یا همان 

آن ها : از آن ها براي مراسم مذهبی شان استفاده می کردند] 2[سرخپوست هاي زاپوتک. می کرد

گاه به گاهی، خانم آلمایو با خنده اي از روي شادمانی و . به واقع ارزان ترین افیون توده ها بودند

به این که پسر خودش بود که دستور تیربارانش را داده بود، خنده شنگولی تکان می خورد، و نظر 

در هنگام هریک از این فوران ها، آقاي شلدون وکیل، . او چیزي شیطانی و پلید در خودش داشت

.نگاهی از سرِ درد به او می انداخت

لباس آقاي مانولسکوي کوچک کنار راننده نشسته بود در حالی که پولک هاي سبز، سفید و قرمز

مبدلش زیر آفتاب برق می زد، و آرد سفید روي صورت خیس عرقش داشت می درخشید و کاله 

سر هر پیچ، در حالی که ابروان نرم قهوه اي اش . دلقکی کوچک نوك تیزش را هنوز به سر داشت

سرشار از دلهره و سرزنش نجیبانه بود، رویش را به سمت چارلی کوهن بر می گرداند و سعی می 

از منظره شوم مغاکی که چون هیوالي گرسنه براي بلعیدن آن ها دهان باز می کرد، اجتناب کرد 

چارلی کوهن اندیشید که هیچ تصویري افسرده کننده تر از یک دلقک نوازنده در روشنایی . کند

.روز نیست
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مرد نمی توانم بفهمم چرا می خواست با ما چنین کاري کند، این ": موسیو آنتوان داشت می گفت

".همیشه براي استعداد احترامات فائقه اي قائل بود

"در پایتخت شورش به راه افتاده است،": چارلی کوهن گفت

"؟–این چه ربطی به ما دارد؟ فکر می کنید ما را به یک گوشه پرت در کوهستان ببرند و آن جا "

.صورت آقاي مانولسکو به ناگاه حتی از پیش هم سفیدتر شد

".نمی دانم"

هرچند که روزنامه ها در آمریکا –او هرگز انتظار نداشت آلمایو به این سرعت به دردسر بیفتد 

او همین دو ماه پیش با . مدتی بود که به دسته هاي چریکی مسلح در کوهستان ها اشاره می کردند

به نظر پروازي پیش آلمایو آمده بود تا درباره اجراهاي تازه در کلوپش بحث کند، و در آن زمان 

آخرین ستاره هالی وود روي مبل در گوشه اي نشسته بود . می رسید همه چیز تحت انقیاد وي باشد

خوزه همیشه دوست داشت میوه هاي –را زیر لب زمزمه می کرد ] 3[و آهنگی از فرانک سیناترا

استند، معموالً دخترها فقط قایق تفریحی، الماس و لباس خز می خو. نوبر هالی وود پذیرایی کند

وقتی . اما این یکی فرق داشت؛ او می خواست مجموعه اي از آثار امپرسیونیست ها را داشته باشد

اوکی، "بنگاه استعداد یابی تقاضاي وي را براي آلمایو مخابره کرده بود، او مانند همیشه گفته بود 

از قرار . چه هستو معلوم بود کوچکترین ایده اي ندارد که مجموعه آثار امپرسیونیست ها"اوکی

به . این آثار بدجوري گران بودند، و خوزه همین که چارلی کوهن را دید بر سرش عربده کشید

دختر گفته شده بود که آلمایو فقط یک خانم باز است، ولی با توجه به ظاهر نگران دخترك، به نظر 
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او داشت آهنگ . باشدمی رسید که دیگر مطمئن نبود که با آمدنش بدانجا کار درستی انجام داده 

سیناترا را زمزمه می کرد تا به خودش قوت قلب بدهد، و به دیگران نشان دهد اهل مبارزه است، 

. هرچند که، آن طور که بعدها به چارلی کوهن گفته بود، احتماالً آلمایو فرانکی را نمی شناخت

.حرامزاده بی فرهنگ

زخرف آمریکایی ها درباره من چه بوده آخرین م. از دیدنت خوشحالم، چارلی": آلمایو گفت

"است؟

می ]. 4[چیزکی در روزنامه ها بود درباره مردي به نام رافائل گومز": چارلی کوهن جواب داد

".گویند سردسته چریک ها در کوهستان هاي جنوبی است

وضع تسلیحاتش خوب است و آدم هاي . معلوم است که هست": آلمایو سري تکان داد و گفت

دارم خودم خراب می . چارلی درست و حسابی ترسیدم. م با خودش دارد و من ترسیدمخوبی ه

"کنم، می فهمی؟

سرش را عقب انداخت و غرش خنده اش بلند شد و چارلی هم دید که خودش هم دارد احمقانه 

.لبخند می زند بی آن که کامالً بداند چرا

"پس دوستش دارند، نه؟. یک قهرمان. اررافائل گومز، پسر خوب و تمیز و درست ک": آلمایو گفت

".همیشه طرف آدم مظلوم را می گیرند. خب، می دانی که آمریکایی ها چطوري اند، خوزه"

چارلی، فقط یک نکته در ". خوزه سرش را تکان داد"...مظلوم، ها؟ رافائل گومز، مظلوم"
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به کوهستان فرستاد؟ می دانی چه کسی رافائل گومز را. درباره آن پسر مظلوم. موردش هست

".می دانی چه کسی به او اسلحه، آذوغه و تعدادي آدم داد؟ من دادم

زبان چارلی کوهن بند آمده بود، در حالی که طوطی ها یک بار دیگر خنده هاي تندشان را پشت 

.سر او سر داده بودند، و احساس کرد میمون دارد شلوارش را از پایش در می آورد

من این اخبار را پخش . من او را به کوهستان فرستادم. از آدم هاي من استرافائل گومز یکی"

کردم که او بیرون زده است تا مرا بگیرد، و حاکم جبار را را سرنگون کند و یک دموکراسی تروتمیز 

"و می دانی چرا؟ می دانی چرا این کار را کردم؟. بنا کند

".یاستنه، کار من سرگرمی است نه س": چارلی کوهن گفت

او . چرا که هر سگ شپشویی که در این مملکت علیه من است سعی خواهد کرد به او ملحق شود"

هر ولدزنایی که از دل و جرأت من بیزار است و می خواهد مرا بر بیاندازد مثل آهنربا به خودش 

امی شان و پیغام ها به من بر می گردد، و من اس–آن ها براي او پیغام می فرستند . جذب می کند

. خب، می توانی تصور کنی وقتی موقع درو برسد چه بر سر آن ها خواهد آمد. را می فهمم

من یکی دوتا . سپاهیان من آن دور و ور نشسته اند و فقط منتظرند که گومز به من عالمت دهد

. من هم استعداد دارم. چارلی، من آن چه را الزم است دارم. کلک در زندگی ام یاد گرفته ام

"یچ دختر جدیدي آنجا در هالی وود براي من بود؟ه

یکی هست که دارد خیلی مشهور می شود، اما زیر سن قانونی است، به این خاطر فقط با مادرش "

".بیرون می آید



165

آرزو داشتم خودم می . خب، اوکی، چه کسی اهمیت می دهد؟ بگذار مادرش را هم بیاورد"

اما . ایی احساس می کنم آن جا از من خوششان نمی آیدتوانستم به آمریکا بروم، اما یک جوره

".رافائل گومز را دوست دارند

او سرش را عقب برد و بازهم غرولندي کرد، و بعد یک بار دیگر با جدیت نگاهی به چارلی کوهن 

.انداخت

"برایم پیدایش کردي؟. حاالبرگردیم سر کار و کاسبی"

او . چیزي به آلمایو نگفته بود"جک"درباره جناب چارلی کوهن اغلب آرزو می کرد کاش هرگز 

مدیر . در کپنهاگ چیزي درباره وي شنیده بود] 5[نخستین بار، چندین سال پیش از تیولی گاردنز

او شعبده بازي با مهارت . گاردنز به او گفته او که هرگز در سراسر عمرش چنین چیزي ندیده بود

م کار گروهی، چرا که هیچ توضیح دیگري براي مهارت خارق العاده بود، احتماالً یک هیپنوتزی

.خارق العاده وي در اجراي برنامه اش وجود نداشت

آقاي مدیر قبالً هرگز چیزي درباره او نشنیده بود، اما این طور برمی آمد که مدت خیلی خیلی 

او . ي باشدزیادي بود که استاد آن طرف ها می پلکید؛ به نظر خیلی پیر می آمد، نمی شد که مبتد

زلف سفید آقا منشانه اي داشت، با ریش اسپانیایی سفید و کوتاه، و انگلیسی را بسیار عالی و 

.و یک پسر کوچک از شرق لندن به عنوان دستیار همراهش بود. موقرانه صحبت می کرد

فراك بر تن، و کاله سیلندر به سر و ترکه در دست بر صحنه قدم می . برنامه اش بی همتا بود

لحظه اي آن جا می نشست، مدتی طوالنی، تا این که جمعیت . گذاشت، و روي صندلی می نشست
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بی صبرانه به او زل می زد و آنگاه ترکه اش را باال می برد و حالت آمرانه فوق العاده اي به خود 

صندلی خیلی سریع به هوا می رفت، –خب، این واقعاً خارق العاده بود–و سپس . می گرفت

و او آن باال در هوا روي صندلی . ارتفاع هرشب تغییر می کرد. اوقات تا ارتفاع بیست متريبعضی 

مدیر تیولی . اش معلق می ماند، بی آن که هیچ تکیه گاه قابل دیدن یا غیرقابل دیدن داشته باشد

.در این مورد مطلقاً مطمئن بود

آن جا معلق می ماند، و بعد ناگهان مدتی "جک"این جناب . اما داستان بیشتر از این حرف ها بود

کاري غیر –و صندلی مدتی خالی باقی می ماند –بله، واقعاً در هوا غیبش می زد –غیبش می زد 

"جک"و بعد، –ممکن، محیرالعقول و عجیب که باعث می شد چشم جمعیت از حدقه در بیاید 

وي پایش انداخته بود و لیوانی دوباره ظاهر می شد، در حالی که روي صندلی نشسته و پایش را ر

و، به آرامی، صندلی به سمت زمین فرود . شراب در دست داشت یا داشت سیگار برگ می کشید

.می آمد و این پایان کار بود

اجراي برنامه تنها چند دقیقه اي طول می کشید و حضار را کامالً میخکوب می کرد، به گونه اي که 

البته، برنامه هاي . بزنند و همان جا در سکوت مطلق می نشستندقادر نبودند تکان بخورند یا دست

ترفندهاي هوشمندانه، تغییرات زیرکانه بر روي برنامه : معلق ماندن در هوا قبالً هم وجود داشت

و کار او در پنجاه سال گذشته همین –طناب هندي قدیمی، اما تا جایی که مدیر یادش می آمد

البته هیپنوتیزم گروهی بوده است؛ او در خفا . هرگز چیزي مانند این در میان نبوده است–بوده

عکاس همیشه به نحوي : سعی کرده بود از این اجرا عکس بیاندازد، ولی کاري از پیش نبرده بود
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از انحا یادش می رفت که دکمه را فشار دهد، و وقتی هم که خودش تصمیم گرفت با یک دوربین 

.ز آن فیلم بگیرد، تنها چیزي که عایدش شد یک بزسیاه بود که وسط صحنه ایستاده بودمخفی ا

چارلی کوهن به حس طنز شرورانه این مرد دانمارکی واقف بود، و خودش هم از لطیفه گفتن 

او همچنین می دانست که تک تک اعضاي این پیشه رویاي . ابایی نداشت، پس مودبانه لبخند زد

ن مخفی کرده اند؛ آن ها همه دروغ می گفتند و باورنکردنی ترین داستان ها را عظیمی را درونشا

آن ها همه معتاد داستان . در قالب لطیفه بیان می کردند و آرزو داشتند حقیقت داشته باشد

پردازي هستند و وقتی دروغ می گویند، این کار را به خاطر شعبده بازي، و از روي اشتیاق محض 

اما او داستان را با دقت بررسی کرد و به نظر می رسید که . ان خود را نجات دهندمی کنند، تا ایم

تماس "جک"او هرگز موفق نشد با این جناب : فقط یک گیر داشت. این اجرا واقعاً استثنایی باشد

.حاصل کند

ن به نظر نمی رسید که کارگزاري داشته باشد، تنها دستیارش بود، مردي ژولیده، کثیف و طعنه ز

"جک"در واقع، مدیر توضیح داد به دلیل دستیارش بوده که . که مراقب او و مواظب تکیه گاه بود

بود، و در شرایطی بسیار ناپسند توسط ] 6[او یک تن نما. مجبور شده بود شهر را با عجله ترك کند

. بودآن ها مجبور شده بودند که شهر را ترك کنند، که حیف . پلیس دانمارك دستگیر شده بود

.بزرگترین. برنامه بزرگی بود
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چارلی کوهن می دانست که نمی شود صاحب چنان استعدادي همین جوري گم و گور شود و خیلی 

برنامه هایی به این خوبی آن . زود در یک سیرك، سالن موسیقی یا کلوپ شبانه پیدایش می شد

.قدر ها هم رایج نبود

معلوم بود، که به دلیلی، این مرد مصصم . بشنود"جک"اما شش ماهی طول کشید تا باز چیزي از 

.بود ناشناس باقی بماند، و تنها زمانی که بد جوري به پول احتیاج داشت ترفندش را به کار بندد

از بین همه مکان ها، دفعه بعدي که جایی پیدایش شد، یک محل استریپ تیز ارزان در مریدا در 

ا را براي ظاهرشدن انتخاب کرده در حالی که می توانست اصالً معلوم نبود چرا آن ج. مکزیک بود

دقیقاً همان برنامه اي . در بهترین کلوپ هاي شبانه پاریس یا الس وگاس هر دستمزدي را طلب کند

بود که براي چارلی کوهن در کپنهاگ وصف شده بود، با این تفاوت که آن قدر که مدیر تیولی 

.اکثر پنج متر که بازهم به اندازه کافی فوق العاده بودگفته بود در هوا باال نرفته بود، حد

در آن زمان دیگز، کل زنجیره حرفه سرگرمی در جهان گوش هایش را براي شنیدن اخبار او تیز 

او . چارلی کوهن با عجله به مریدا رفت. کرده بود، و همگان سعی داشتند این جناب را رزرو کنند

خودش در جیب تلگراف . مبورگ و الس وگاس را دیداستعدادیابان بسیاري از پاریس، ها

خشمناکی از آلمایو داشت و دوست نداشت دیکتاتور با او چپ بیافتد؛ هم هیجان زده بود و هم 

.نگران

مردي که آن مکان را می گرداند، جایی که پیشتر کسی برایش : گل بود به سبزه نیز آراسته شد

شهر را ترك کرده، و هیچ کس نمی دانست کجا رفته پیشتر"جک"تره هم خرد نمی کرد، گفت که 
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اگر این جناب می خواست خودش را در یک هاله مرموز قرار دهد تا قیمتش باال رود، قطعاً . است

اما الزم نبود که چنین کاري کند، چرا که همه آن ها حاضر بودند براي به . داشت موفق می شد

.چنگ آوردنش هر قیمتی را بپردازند

سعی کردند اطالعات بیشتري از زیر زبان صاحب دکه در مورد برنامه و آن جناب بیرون آن ها 

درباره اش این قدر . بکشند، اما مرد مکزیکی چیز زیادي نمی دانست و چندان وقعی هم نمی نهاد

همیشه وقتی . ها گفت که آقایی بود با چهره اي نجیب و دلنشین که اسپانیایی را عالی حرف می زد

ش را به پایان می برد خیلی افسرده به نظر می رسید، و وقتی صاحب کافه از او تمجید می اجرای

.کرد، سرش را اندوهگینانه تکان می داد و آه می کشید

و دستیارش، آن آدم عجیب و غریب کوچک، "من از این کلک هاي ارزان قیمت متنفرم": می گفت

.می خندید

م باید مثل هر کس دیگري امورات زندگی ات را خب جک، تو ه": صاحب کافه به او گفت

".بگذرانی

دیدن آن دو با هم کمی غریب بود، . هنرمند نگاهی عاقل اندر سفیه به او انداخت، اما چیزي نگفت

چنان سینیور ممتاز و آقا : و صاحب کافه اندکی متحیر بود که این دو چگونه با هم شریک شده اند

بی نقص بود، و آن آدم به شدت نامطبوع، با چهره اي بی رحم منشی که همواره لباس پوشیدنش 

این بابا . و فرومایه، و چمشانی زردفام، که گویی همیشه داشت شریکش را دست می انداخت

جعبه کبریتی از جیبش در می آورد، کبریتی را روشن می کرد، به آن : عادت خیلی عجیبی داشت
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را جلوي دماغش می گرفت و با شعفی عمیق بوي رقیق زل می زد تا کامالً بسوزد، و بعد کبریت 

این عادتی بسیار نامطبوع بود، گرچه صاحب –سولفور ناشی از سوختن شیمیایی را فرو می داد 

.کافه دقیقاً نمی توانست بگوید چرا؛ به هرحال کاري غریب و نامعمول بود

. هم اهمیتی به آن ندادندجمعیت محلی چه واکنشی به اجراي برنامه نشان دادند؟ خب، خیلی 

آن مکان مختص استریپ تیز بود و این آن چیزي بود که –آن ها معموالً براي دخترها می آیند

آن ها می خواستند، و هرچیزي که آمدن دختران برروي صحنه را به تعویق می انداخت ایشان را 

صندلی پنج متر در روي صندلی می نشست و "جک"مطمئناً، وقتی این آقاي . بی قرار می کرد

و آن زمان که ناگهان غیبش می زد و صندلی به –بله، چیزي در حدود پنج متر –هوا باال می رفت 

تنهایی معلق می ماند، و وقتی ، که در حال نوشیدن شامپاین از لیوان، باز ظاهر می شد، تشویق 

هرگز پیشتر چنین لباس خیلی از آن ها –همچنین تحت تأثیر فراکش قرار می گرفتند . می کردند

اما آن چه واقعاً طلب می کردند دختران . فاخري ندیده بودند، و ازآن خوششان آمده بود

.بودند

، استعداد یابی که از پاریس آمده بود، نگاهی به چارلی کوهن انداخت و مرد اهل الس ] 7[پارتو

د که مجري چنان برنامه اي حیرت انگیز بو. ، عرق باالي ابرویش را پاك کرد]8[وگاس، فیدلشتین

خود را به دکه هاي کثیف در محل هاي خدا به دور محدود کند، و تنها توضیحی که داشتند این بود 

که آن مرد واقعاً با پلیس مشکل داشت، و می خواست از جلب توجه زیاد اجتناب کند، در عین 
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ه اش را در مکان هاي حالی که می خواست تا جایی که می شد از ماجرا سود ببرد، و برنام

.غیرقابل انتظار ارائه دهد، و هرگز براي مدت طوالنی یک جا بند نشود و همیشه در حرکت باشد

چارلی کوهن بعد سوار هواپیما شد تا به دیدن آلمایو برود، و عدم موفقیتش را گزارش دهد و 

آلمایو در . نیستتوضیح دهد که هرچه از دستش بر می آمده انجام داده و این که تقصیر او 

مأمور استعدادیابی انتظار داشت با جوشش غیظ و غضب روبرو . سکوتی پرابهت گوش می داد

سبز چشمان حیوانی اش - شود، اما وقتی سخنانش تمام شد، خوزه تنها لحظه اي با برق خاکستري

.به او زل زد

. بدجوري می خواهمش. اینجامن می خواهم این بابا را بیاوري ": نهایتاً با صداي آهسته اي گفت

"می فهمی؟

. هیچ کس تا حاال موفق نشده است.من تمام تالشم را می کنم": چارلی کوهن با اضظراب گفت

زنجیره آمریکاي جنوبی . الس وگاس هم نتوانسته است. لیدوي پاریس هم نتوانسته او را رزرو کند

فقط ظاهر می شود و بعد غیبش می زند . رداو هیچ نماینده یا رابطی ندا. هم او را گیر نیاورده اند

به جایی می رود، پیشنهاد می دهد آزمایشی برنامه اجرا کند، آن ها قبولش . مثل برنامه اش–

به نظر می رسد که اصالً حرفه اي نباشد؛ یک آماتور . و بعد دیگر پیدایش نمی شود–می کنند 

اما گیرش خواهیم . شاید متواري است. دیا، به احتمال بیشتر، مشکل بزرگی با پلیس دار. است

".آورد

من هر چقدر که بخواهد . به گوشش برسان. اینجا از دست پلیس در امان خواهد بود": آلمایو گفت
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فکر . من، آلمایو–بگو من این را تضمین می کنم. به او می پردازم و او امنیت مطلق خواهد داشت

"می کنی درباره من چیزي شنیده باشد؟

. خوزه، تمام دنیا شما را به اسم می شناسند. مطمئنم شنیده است": ی کوهن با مالیمت گفتچارل

".اکنون مرد بزرگی هستید

".خب، بهتر است که برایم گیرش بیاوري، چارلی"

در بریستول پاالدیوم در ساحل –خبري شد "جک"اما چهار ماه دیگر طول کشید تا دوباره از 

هن به قدر می ترسید که نکند دوباره بچنگش نیاورد که فکر کرد ارجح چارلی کو. غربی انگلستان

باید خیلی از این دوراندیشی خودش متشکر . آن است در صورت شکست خبري به آلمایو ندهد

کمتر از بیست و چهار ساعت –باشد، چرا که وقتی که به بریستول رسید و به سوي پاالدیوم شتافت 

.مرد رفته بودآن –بعد از دریافت تلگراف 

او گفت به نظر . پلیس دنبال این زوج بود: این مرتبه، مدیر آن جا توانست شک چارلی را تأیید کند

باید –نمی دانم چه کار کرده اند ". می رسید عمالً به هر جرم ممکنی می توانستند متهم باشند

".اما دستیارش به من گفت که باید در بروند–کاري خیلی بزرگ باشد 

.رلی در حالی که پکر آن جا ایستاده بود به آلمایو می اندیشیدچا

"برنامه اش چطور بود؟": آخراالمر پرسید

براي . البته یک توهم جمعی بود، اما بهترینی بود که من تا حاال دیده ام. فوق العاده": مدیر گفت

با دستیارش، آن مرتیکه سبزه روي به شدت نامطبوع که به نظر می رسید –دیدنم به داخل آمد
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درست همین جا روي صحنه . و پیشنهاد یک برنامه آزمایشی را دادند–افسار ماجرا دست اوست 

وقتی دیدم به صورت عمودي روي . براي من برنامه اجرا کرد، و من تنها در سالن نشسته بودم

می توانم به شما بگویم در این حرفه چیزي شبیه کار . ر اندامم سیخ شدصندلی اش باال میرود، مو ب

در یک . آن چه مرا گرفت ترفند غیب شدنش بود! بزرگترین–استعدادي بزرگ : او وجود ندارد

لحظه، وسط زمین و هوا بود و راحت نشسته بود، و پاهایش را روي هم انداخته بود، و بعد ناگهان 

دوباره روي صندلی بود، معلوم نبود –! بنگ–صندلی در هوا بود، و بعد دیگر آن جا نبود، فقط 

و بعد به آرامی، خیلی آرام، صندلی پایین آمد و . از کجا برگشته است و داشت برندي می زد

".برنامه تمام شد

البته می دانم که اجراي این کلک هیپنوتیزم بر روي یک نفر آسانتر از کل حضار است، و کمی در "

سالن مان لب به لب پر . اما او کارش را کامالً درست انجام داد–رد اجراي برنامه مردد بودم مو

بهترین کاري که در این . بود و تک تک حضار همان چیزي را دیدند که من برایتان وصف کردم

.آدم خیلی غریبی بود. بعد از اجرا براي صحبت با او به اتاق لباس رفتم. پیشه تاکنون دیده ام

و خیلی . انگلیس را کمی قلنبه سلمبه حرف می زد، گویی همه عمرش شکسپیر از بر خوانده است

بعد از اجرا، در حالت دلشکستگی کامل در اتاق لباس می نشست در حالی که ریشش . اندوهگین

کامالً حق –البته، من حدس می زنم، که می دانست آن ها دنبالش هستند . به سینه اش می خورد

که بهترین –وقتی به او تبریک گفتم و گفتم که نظرم درباره برنامه او چیست . دلشکسته باشدداشت 

نگاه عجیب و عاقل اندر سفیهی به من انداخت و آه –و بزرگترین برنامه در حرفه نمایش است 
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".عمیقی کشید، و بعد دیدم که اشک در چشمانش جمع شده است

".ازش متنفرم": گفت

و . هرگز از خودشان احساس رضایت ندارند: نید که هنرمندان واقعی چگونه انداما خب، می دا"

آن حرامزاده شرور ریز میزه اهل شرق لندن خندید، گویی همه این ها فقط یک لطیفه بامزه بوده 

یک جعبه : فردي غیراجتماعی، کثیف، بی نزاکت، و کامالً درنده خو که عادت کثافتی داشت. است

ست داشت و کبیریتی را از پی کبریتی دیگر روشن می کرد و فوتش می کرد، و بزرگ کبریت در د

".بوي سولفور را با ولع فرو می داد

. نمی دانستم چه چیز دیگري باید بگویم. من مرتب تکرار می کردم که برنامه عالی بوده است"

بروم، باور کن آه، قربانت ": مجري کهنه کار نگاهی به من اندخت و سرش را تکان داد و گفت 

کاري نبود که نتوانم انجام . باید قبالً مرا می دیدي. باید قبالً مرا می شناختی. اصالً چیزي نبود

کامل . آره بابا، براي خودش جک چیزي بوده است": مرتیکه ریز نقش نخودي خندید و گفت. دهم

–مثل او نبود هیچ کس–زمانی بود که واقعاً بزرگ بود . جنمش را داشته است. بوده است

–او می توانست کاري کند که زمین بلرزد و خورشید ثابت بماند –هنوز یادم می آید . بزرگترین

".بعله، یاد باد آن روزگاران. هر کاري

من خندیدم، اما حس کردم باید این جور زبان ریختن را ": مدیر سخنانش را این گونه پایان داد

وقتی شنیدم که این جناب . بازارهاي مکاره دهات نگه داردبراي مردم دم در چادر سیرك ها و 

حدس می زنم که تقصیر دستیارش بود؛ مشخص . به مشکل افتاده است دلم برایش سوخت"جک"
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خب، حسن حرفه ما این است که ما همه . و آن ها االن رفته اند. بود که یک زندانی متواري است

این واقعاً چیزي است که باعث می شود ادامه –امیدواریم روزي چیزي بزرگتر پیدایش شود 

".دهیم

را پیش خودش نگه دارد، اما بعد "جک"چارلی کوهن ابتدائاً تصمیم گرفت اخبار آخرین اجراي 

با پروازي به . او خیلی از این می ترسید که گزك به دست آلمایو بدهد. فکر بهتري به سرش زد

د ، و بعد، به دنبال اصرار دیکتاتور، سوار هواپیما شد و آمریکا برگشت و تلفنی با آلمایو صحبت کر

همان طور که داشت جزئیات آخرین شکستش و مکالمه اش با مدیر . یک بار دیگر به او گزارش داد

بریستول پاالدیوم را براي آلمایو تعریف می کرد از دیدن حالت شکنجه و پریشانی بر چهره آلمایو 

.شگفت زده شد

هم یک متقلب مثل سایر شعبده بازان، "جک"بگوید که باید معقول باشد و این که می خواست به او 

تردستان و هیپنوتزیم کاران است که خوزه آلمایو به تماشاي رژه بی پایانشان بر کف کلوپ شبانه 

ناگهان احساس که کرد که اگر چنان نکته اي را به زبان . اش نشسته است اما زبانش را گاز گرفت

بی خیال، خوزه، می دانی که این بابا فقط از بقیه باهوش تر است، و ": اگر می گفتمی آورد،

خوزه بلند می "طناب هاي مخفی بهتري دارد، و گرنه او هم مثل همه شان متقلب و دغل باز است،

او هنوز، از بسیاري . خوزه دلش می خواست که سرش کاله بگذارند. شد و گردنش را می چالند

به این ترتیب بود که صداي . که بهترین تماشاچیان جهان بودند–یت خرافاتی بودجهات، یک رع

می تواند کاري "جک"می دانید، دستیارش ادعا می کرد این جناب ": خودش را شنید که می گفت
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این جور به نظر می آید، که این دفعه، ما طعمه واقعاً . کند که خورشید بایستد و زمین بلرزد

".ایمبزرگی صید کرده

.اما از حالت صورت آلمایو حیرت کرده بود؛ سرخپوست مصیبت زده به نظر می آمد. او خندید

"واقعاً این را گفت؟"

"چی را؟"

"این که می تواند خورشید را نگه دارد و زمین را بلرزاند؟"

از بی خیال خوزه، این فقط یکی": چارلی کوهن با ناآرامی به رعشه افتاد، و می خواست بگوید

اما صداي خودش را شنید که به "آن جارزدن هاي عادي مشتري جمع کن سیرك هاي دنیاست،

.، انگار که دارد با کودکی حرف می زند".بله، گفت":جدیت پاسخ داد 

چارلی، تو آن ها را برایم پیدا . جفتشان را. باید بیاري اش اینجا": آلمایو تقریباً زمزمه کنان گفت

".می کنی

که ماشین غژغژکنان در امتداد جاده می جهید، در جیبش به دنبال تلگرافی که کمتر از و اکنون 

او آن دو را برایش گیر آورده . دوازده ساعت پیش دریافت کرده بود گشت و بعد به آن خیره شد

.بود، اما احتماالً دیگر براي خوزه آلمایو خیلی دیر بود

[1] Teonacatl

[2] Zapotec

[3] Frank Sinatra

[4] Raphael Gomez
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[5] Tivoly Gardens

[6] exhibitionist

[7] Partout

[8] Fiddlestein

شانزدهمفصل

می بایست نیم ساعت پیش بمباران شهر را شروع : بار دیگر کنار پنجره رفت و منتظر هواپیماها ماند

همه . نرسیده بوداما آسمان خالی بود، و حتی صداي یک تک انفجار هم به گوشش. می کردند

ساختمان برافراشته دانشگاه جدید، سالن ارکستر سمفونی، بخش جدید : چیز هنوز همان جا بود

وزارت آموزش، و درست در میان شهر، سازه عظیم موزه هنرهاي مدرن، در کنار کتابخانه 

.عمومی

ا چنان وضوحی صورت دختر را ب. باردیگر با خشمی ماورایی اندیشید که اي ماده گاو آمریکایی

دختر تنها موجود زنده در این جهان بود که . می توانست ببیند که تقریباً به وحشتش انداخت

اما مدتی طول کشید –دختر در خودش خوبی واقعی داشت . تاکنون او را به وحشت انداخته بود

خوزه تا خوزه این موضوع را کشف کند، چرا که دختر در رختخواب شور و شوق عجیبی داشت و 

خوبی دختر همیشه ماورایی ترین تارهاي او –فکر نمی کرد یک آدم خوب بتواند این جوري باشد 

.را به رعشه در می آورد

وقتی که احساس کرد چه چیزي در وجود نانسی هست، سعی کرده بود وي را حتی المقدور کم 

افتاد؛ او می دانست که اما وقتی دختر دور از چشمانش بود، خوزه به اضطراب و وحشت می. ببیند
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سعی می کرد به خودش بقبوالند که بعد از همه این کارهایی که . نانسی دارد برایش دعا می کند

با این حال، کسی چه . کرده بود، احتمال کمی داشت که دعا بتواند آسیب چندانی به او برساند

ر را ببیند، تا او را خیلی می داند، و خوزه فکر کرد که دوراندیشانه است اگر گاه به گاهی دخت

.انگار تهدیدي دائمی ذهنش را به خود مشغول کرده باشد. مستأصل نکند

او می بایست مدت ها پیش کلک این دختر را می کند، اما این کار بدترین، خطرناك ترین و مهلک 

-بهشت مطمئن تر این بود که دختر روي زمین باشد تا توي . ترین کاري بود که می شد انجام داد

االن دیگر به بهشت رسیده بود، خوزه از . مکانی که این ماده گاو احمق قرار بود به آن جا برود

. باالخره کار را تمام کرده بود و اکنون هراس به دلش افتاده بود. این موضوع کامالً مطمئن بود

و استغاثه دارد همین االن هم دختر را می دید که دوره افتاده است و دست به دامان آن ها شده 

.که خوزه را ببخشند

اگر کشیش راست می گفت و اگر خدا واقعاً بخشنده باشد، دختر او را نجات می داد؛ اگر کسی 

بتواند این کار را کند، آن دختر است؛ آنگاه او همه عمرش را برباد داده و همه سعی و تالشش 

ر داده است مادر خودش را هم تیرباران اما ناگهان بیاد آورد که دستو. براي هیچ و پوچ بوده است

این کاري بود که حتی آن دختر امریکایی هم . کنند، و ضربه اي بر ران هایش زد و با خنده غرید

با سربلندي اندیشید که هیچ کس تا کنون این قدر پیش . قادر نبود توضیحش دهد و توجیهش کند

.هنوز می توانست از پسش برآید. نرفته است
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انه ها از این که اوضاع دارد از دست خارج می شود از جانب رافائل گومز بود، و خوزه نخستین نش

مجبور شد، براي نخستین بار در زندگی اش، اذعان کند که کسی در زرنگی دست او را از پشت 

توله سگی که او با دقت فراوان براي این شغل به عنوان مأمور دوجانبه دستچین کرده . بسته است

که خود او در کوه ها به او اسلحه رسانده بود تا دشمنانش را به خود جلب کند و بعد بود، کسی

او . نابودشان نماید، به او پشت کرده بود، و در جنوب عملیات چریکی واقعی به راه انداخته بود

آن ها همه پر از نیرنگ و . نمی بایست هرگز یک آدم تحصیلکرده را براي این شغل انتخاب می کرد

ماجرا این بود که همه آن مقاالتی که در مطبوعات آمریکایی درباره موضع . انت هستندخی

.به خودش گرفت. قهرمانانه او نوشته می شد، وي را مسموم کرد

اما خوزه خودش هم مرتکب اشتباهات عظیمی شده بود، هرچند دختر آمریکایی مسئول اکثرشان 

تا اعماق استان ها نفوذ کرده بود باعث شده بود که جاده هاي تازه و سیستم تلفن مدرن که . بود

مردم در همه جا از انقیاد روزافزونی که از سوي پایتخت بر آن ها اعمال می شد به ستوه در 

آن ها عادت داشتند که کسی به کارشان کاري نداشته باشد، ترکشان کنند، به حساب . بیایند

جاده ها و تلفن آن چه را آن ها آزادي می . کنندنیاورندشان، به بازي نگیرندشان و فراموششان 

. خواندند محدود کرده بود و باعث شده بود دست آهنین وي را بر گرده هایشان احساس کنند

تلفن و جاده ها به معناي پلیس بیشتر بود، به معناي نظم بیشتر بود؛ اکنون پنهان شدن از دست 

، و نگه داشتن محصوالتشان براي خودشان مأمورین مالیات، خودداري از انجام خدمت وظیفه

.مشکل تر شده بود
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و بعد شایعات بریزو بپاش در پایتخت را می شنیدند، شایعاتی درباره برپاساختن ساختمان هاي 

دانشگاه، در –که به معناي استبداد بیشتر بود –عجیب و غریب در آن جا، ساختمان هاي دولتی 

آن ها نگران این نبودند که . زهایی بی مصرف تر و عجیب ترحالی که مدرسه نداشتند، و حتی چی

حتی به نوعی، دوست داشتند که بدانند یکی از خودشان، . خوزه شخصاً چقدر پول به جیب می زند

یک کوخون ساده، به جایی رسیده است، و آشکارا در قصر بزرگی مشرف به پایتخت دارد با تجمل 

بینند که به همراه معشوقه هاي سرتاپا جواهر گرفته اش سوار دوست داشتند او را ب. زندگی می کند

در او هویت می یافتند، و وقتی در خیابان ها می ایستادند و او را . ماشین هاي آن چنانی می شود

می دیدند که سوار بر ماشینش رد می شود، سري به تأیید تکان می دادند و می اندیشیدند که 

.ي او بنشیندشاید پسر ایشان هم روزي به جا

اما آن چه باعث می شد خونشان از غیظ و تحقیر به جوش درآید این بود که او داشت با ساختن 

وزارت جدید آموزش، سالن ارکستر سمفونی به جاي محل نوازندگان که عادت داشتند هر روز 

عصر آن جا به موسیقی گوش دهند، موزه هنرهاي مدرن و همه آن چیزهاي غیرضروري دیگر که

وزارت جدید . توهینی به فرزندان و فقر ایشان محسوب می شد، پول مملکت را بر باد می داد

آموزش و دانشگاه جدید بود که واقعاً بر زخم ایشان نمک پاشید، چرا که معلوم بود این ها را فقط 

.براي پولدارها ساخته اند، براي بچه پولدارها، و نه براي مردم

همه این آتش ها از گور آن زن آمریکایی بلند می شود، کسی که بد و البته همه می دانستند 

.جوري بر کوخون آن ها تأثیر می گذاشت
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یک روز صبح، به اطالع آلمایو رساندند که درست جلوي خانه دختر آمریکایی شورش راه افتاده 

اد ناسزا سر آنها فری. روز بازار بود، و توده اي از دهقانان جلوي دروازه جمع شده بودند. است

.داده بودند و سنگ پرت می کردند

او وزیر . آلمایو در دم متوجه شد که اشتباه بزرگی مرتکب شده است، و خیلی سریع وارد عمل شد

آیا او از کمک هاي آمریکا . آموزش را دستگیر و به جرم هدر دادن وجوهات دولتی محاکمه کرد

آیا او از وجوهات دولتی . بله، چنین کرده بودبراي ساخت سالن ارکستر سمفونی بهره برده بود؟

و . براي ساخت کتابخانه عمومی و موزه هنرهاي مدرن استفاده کرده بود؟ بله، چنین کرده بود

او به هدر دادن عمدي بیت . آن مرد نمی توانست منکر شود، این ها حقیقت داشت. قس علی هذا

.ارد زندگی توده ها محکوم گشت و اعدام شدالمال و تالش اخالل گرایانه براي ارتقاي استاند

اوضاع پس از این آرام گرفت، اما او مردمش را خوب می شناخت، و می دانست که این آزمونی 

اگر او معشوقه آمریکایی اش را پی . براي قدرت و زور آزمایی اي بین او و ایشان بوده است

ت بیرون می انداخت، آنگاه آن ها می کارش می فرستاد، یا او را محاکمه می نمود، یا از مملک

پس، او دختر را با . فهمیدند که او که از ایشان ترسیده است و آن ها هستند که دست باال را دارند

خود به سفرهاي استانی سیاسی اش در کشور، در اعماق جنگل ها و باالي کوها، تا جایی که جاده 

لباس ها و زیباترین جواهراتش را به تن کند، و با او کاري کرد که دختر بهترین . ها می رفتند، برد

لباسی که گویی دارد به اجراي ارکستر سمفونی می رود، از میان جنگل بگذرد و قدم به کلبه هاي 

.گلی دورافتاده ترین و رهاشده ترین روستاها بگذارد
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ش می در هر روستایی، روساي محلی براي دختر میوه و هدیه می آوردند، تاج گل به گردن

.انداختند، و آلمایو کنارش می ایستاد و با خوش قلبی دود سیگار برگش را بیرون می داد

اما شب ها، زمانی که آن دو در کلبه هایی مجهز به کولر که مخصوص ایشان ساخته شده بودند، 

استراحت می کردند، همیشه صداي تیراندازي می آمد، و وقتی یک دفعه دختر با صداي لرزان 

".مردم دارند خوش می گذرانند": که این صداي چیست، او در پاسخ گفتپرسید

یک سال در آرامش کامل سپري شد، اما اینک کوخون هاي خود او داشتند به رافائل گومز کمک 

.می کردند و ارتش هم شورش کرده بود

هم خبري ساعت شش بود، و هنوز هیچ نشانه اي از نیروي هوایی به چشم نمی خورد، از بمباران 

اگر نیروي هوایی به شورشیان پیوسته . نبود، تنها صداي تیراندازي هاي پراکنده به گوش می رسید

حتی موفق نمی شد هواپیمایی گیر بیاورد و نزد . بود، دیگري کاري از دست او بر نمی آمد

.نیروهاي وفادار تحت رهبري ژنرال رامون در شبه جزیره جنوبی پناه گیرد

همه آن جا بودند، همه دوستان خوبش، که . شد و برگشت که به دیگران بپیوندداز تخت بلند 

.را داده بودند"کابینه در سایه"مطبوعات آمریکایی خیلی جدي شان می گرفتند، و به آن ها لقب 

دیاز آن جا بود، کسی که زندگی اش را به عنوان یک طلبه نوآموز شروع کرده بود، اما از مدرسه 

ش انداخته بودند، و بعد تصمیم گرفته بود در گواتماال روانکاو شود، اما بعد که به شکل علمیه بیرون

مرموزي با قانون مشکل پیدا کرده بود در نهایت کارش به این جا رسیده بود که در سالن هاي 

موسیقی هیپنوتزیم اجرا کند، و به عنوان یک شعبده باز سیرك و کسی که به خصوص در کلک هاي 
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تاد است و بابت ظاهر کردن معمول کبوترها، طوطی ها و خرگوش ها از ته کاله سیلندرش، ورق اس

هنوز بعضی وقت ها آلمایو را با برنامه معمولش سرگرم می کرد، و آلمایو هم او . مطرح شده بود

.را در اصل به خاطر بخت و اقبال نگه داشته بود

شت بار کلوپ شبانه نشسته بود دیدند، و صبح آن ها او را یک شب در حالی که پ. بعد بارون بود

روز بعد که آن مکان را باز کردند، او هنوز آن جا بود، و هیچ کس دقیقاً نمی دانست آیا سیاه 

در جیبش هفت گذرنامه با ملیت هاي مختلف داشت، همه جعلی، چند . مست بود یا صرفاً بی تفاوت

خودش هم از وسط روزنامه کنده شده بود، اما معرفی نامه براي کاردینال هاي رم داشت، و عکس

متنی دورش نبود، و کمک چندانی نمی کرد؛ او می توانست تقریباً هرچیزي باشد، یک جانی بین 

نامش در هیچ یک از هتل هاي پایتخت ثبت . المللی در حال فرار، یا یک حامی بزرگ نوع بشر

. آلمایو از این بابا خوشش آمد. شده بودگویی مثل اجل معلق در کلوپ شبانه ظاهر –نشده بود 

.هیچ وقت نمی شد حدس زد چه در چنته دارد. چیزي غریب در خود داشت

صورتی سرخ و چاقالو داشت و با سبیل –رادتسکی بود که این نام را به او داده بود –بارون 

می داد یا همیشه یا برافروخته دشنام . کوچک خاکستري، چشمانی آبی و گونه هایی پف کرده

کت و شلوار شطرنجی با جلیقه اي زردرنگ می پوشید و کاله . نوعی قهقهه غیر عادي سر می داد

–لگنی خاکستري به سر می گذاشت و کفاشهایش با چیزي محافظت می شد که بدان گتر می گفتند 

. ن دیده بوداو شق و رق ترین آدمی بود که آلمایو تاکنو. آلمایو قبالً هرگز چنان چیزي ندیده بود

و با زندگی کنار آمده بود، با هر چیزي که بر سرش می آمد کنار آمده بود، با همه آن شوخی 
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آلمایو می . هاي سرکاري که آن ها با وي می کردند با نوعی متانت مکانیکی کنار آمده بود

.توانست ساعت ها به تماشاي وي بشیند

"به نظرت این مرد کیست؟"می پرسید بعضی اوقات سر میز قمار با شگفتی از رادتسکی 

دماغش را آن قدر باال گرفته است که اصالً به خود . معلوم است، یک آرمان گرا": رادتسکی گفت

Sperchen sie Deutsch, Herr .زحمت نمی دهد متوجه آن چه بر سرش می آید بشود

Barron?[1]"

"آرمان گرا دیگر چه کوفتی است؟"آلمایو پرسید 

".آرمان گرا ولدزنایی است که زمین به اندازه کافی برایش خوب نیست": وضیح دادرادتسکی ت

آلمایو حضانت بارون را به عهده گرفته بود و تقریباً به اندازه میمون خانگی اش از او مواظبت می 

. آلمایو به این که غرابت دور و برش باشد احتیاج داشت. کرد، فقط چون آدم عجیب و غریبی بود

نسیمی از راز آلودگی در حضور این جناب می وزید و همین خودش به . قوت قلب می دادبه او

گرچه می دانست وي یک متقلب است، و در –او دیاز را هم دوست داشت . اندازه کافی خوب بود

چیزي واقعاً گندیده در او وجود داشت که به نظر می . خیانت کردن به او لحظه اي تردید نمی کند

هر چیزي که در زندگی آموخته بود به وي می گفت صداقت . سر عهدي ایستاده استرسید بر 

مخاطره بدي است، و همیشه طرف بازنده است، و با قدرت جمع نمی شود، به طوري که تقریباً 

.نوعی عدم اطمینان و ترس فیزیکی از صداقت داشت

د کرده بود، مردي با صورتی پخ با و بعد هم اوتو رادتسکی بود، مردي که هیتلر شخصاً به او اعتما

دو جاي زخم سفید روي یکی از گونه هایش و چشمان آبی کمرنگ، که از هرکس که آلمایو 
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او مردي تحصیلکرده بود، و می توانست راجع به . تاکنون شناخته بود خطرناك تر به نظر می رسید

الفاظ علمی براي عظمت بشري که از قرار–چیزهاي عجیبی مثل ایدئالیسم یا پارانویا صحبت کند 

او یک روز عصر وي را در کلوپ . آلمایو از این که وي دور و برش بپلکد خوشش می آمد. بودند

شبانه مالقات کرده بود و این دو دوستان مشترکی در نواحی کارائیب داشتند؛ رادتسکی براي 

وي را از نزدیک می شناخت، آلمایو داستان هاي تأثیرگذاري درباره مرد بزرگی به نام هیتلر، که

آلمایو به داستان سپاه اعجاب . تعریف کرد و خیلی زود به همراه جدانشدنی آلمایو تبدیل شد

انگیزي گوش فرا می داد که سرزمین هاي سرافراز را فتح می کرد، داستان مردي که اراده خود 

حمیل می کرد، و مردانی که را بی آن که بشود دربرابرش مقاومت کرد بر میلیون ها انسان دیگر ت

رادتسکی چند حلقه . او را می پرستیدند و در او ذوب شده و عاشقانه کمر به خدمتش بسته بودند

فیلم خبري قدیمی داشت که مشخصاً براي او با هواپیما از اروپا و آمریکا فرستاده شده بود، و 

او . اسات را مخفی نمی گذاشتآلمایو با تحسین و احترام به تماشاي آن ها می نشست و این احس

جمعیتی اعجاب انگیز در یونیفرم هایی عجیب در زیر جنگلی از . عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته بود

اعالن ها و پالکاردها با مشعل هاي سوزان در دستانشان، براي مردي که به تنهایی در جایگاه 

ودند چرا که او پشتیبانی الزم و ایستاده بود ابراز احساسات می کردند و به دانش او مطمئن ب

.قدرت الزم را پشت سرش داشت

".او واقعاً روحش را به شیطان فروخته بود": رادتسکی شبی به او گفت

معلوم بود که این مردي است که از موهبت . آلمایو می دانست. اما الزم نبود این را به وي بگوید
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تصاویر سرزمین هایی که فتح می شد، . استعداد برخوردار است و از پس معامله کردن بر آمده بود

شهرهاي سرافرازي که به تلی از خاکستر تبدیل می شدند، دولتمردان بزرگی که سر تعظیم فرود 

می آوردند، امضا می کردند، تمکین می کردند، قبول می کردند؛ تصاویر کودکان خردسالی که 

او این –پیشوایشان گل می دادند؛ تصاویر زنانی که عشق و تحسین صورتشان را گلگون می کرد به 

این باالترین مرتبه اي بود که مردي می توانست . را در خودش داشت، پشتیبانی مناسب داشت

بی تردید، این استعداد واقعی بود، و این مرد می بایست خیلی کارها کرده باشد تا . بدان برسد

و با این همه، رادتسکی توضیح داد که وي آخر کار شکست . حقاق این استعداد را پیدا کنداست

و . او موفق نشد، همان طور که سانتینی هیچگاه نتوانست توپ آخر را بگیرد. خورده است

رادتسکی به او ویرانه هاي برلین، و پناهگاه ، و اجساد زغال شده، و فالکت مطلق چنین حماقت 

اما آلمایو فکر کرد شاید این جور شده است چون این جناب هیتلر به اندازه . ان دادمحضی را نش

.کافی بد نبوده است

آن جا بود، و حال روز هیچ کدامشان هم "کابینه در سایه "کل . او با خرسندي به آن ها نگاه کرد

.خوب نبود

، و او در دم فهمید که آن ها داشتند به رادیویی که با تمام قدرت روشن بود گوش می دادند

هیچ اشاره اي به زد و خورد، کالمی درباره شورش، و . ایستگاه رادیو هنوز تحت کنترل دولت است

تنها اخبار و اعالنات محلی درکار بود، و هرچند صداي گوینده . نشانه اي از مشکل در میان نبود

جام می داد و آلمایو فکر کمی تصنعی و بعضی اوقات کمی می لرزید، ، داشت کارش را درست ان
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اما مجري خبر ناگهان درمیان . کرد که گوینده دارد کاري می کند که او اوضاع مرتب به نظر آید

جمله اي توقف کرد، سپس سکوت بود و بعد صداي پرحرارت جوانی که از شدت هیجان می لرزید 

:به وضوح از بلندگوها شنیده شد

دولت فاسد و جنایتکار به دست نیروي هاي انقالبی ! یومرگ بر خوزه آلما! مرگ بر دیکتاتور"

"!زنده باد رهبر آزادي، رافائل گومز. سرنگون شد

دیاز روي . میمون آن دور و بر ورجه وورجه می کرد و کاغذها را این ور و آن ور می انداخت

ش باز رادتسکی به آلمایو نگاه کرد و نیش. صندلی از حال رفت و دستمالی را بر صورتش فشرد

بارون هنوز شق و رق نشسته بود و نشانه اي از . شد، و آلمایو هم در جواب به او نیشخندي زد

هر چند آلمایو مشکوك بود که شاید او صرفاً بد جوري –کوچکترین تعلق خاطر به اوضاع نداشت 

ی مست است، باز هم نوعی احساس مهر عظیم به وي در دلش حس کرد؛ بارون با هر کسی که او م

.نگاه کرد"کابینه در سایه"او خوب به . شناخت کامالً فرق داشت

".خب، این طوري است": آلمایو گفت

.پشت میزش رفت و جعبه سیگار برگ را خالی کرد و همه سیگارها را در جیب هایش گذاشت

"از نیروي هوایی چه خبر؟": رادتسکی پرسید

بود که صداي وزوز هواپیماها که داشتند نزدیک در آن زمان . آلمایو شانه هایش را باال انداخت

ماجرا به قدري ناگهانی بود که فرصت نکردند بفهمند چه دارد رخ . می شدند به گوششان خورد

انفجارهایی به سرعت پشت سرهم رخ داد، یکی بعد از دیگري، و بعد خودشان را . می دهد
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ها به پرواز در آمده بودند رویشان درازکشش روي زمین یافتند، وشیشه خرده هایی که از پنجره

را پوشیده بودند، در حالی که میمون هراسان باالي سرشان می پرید و طوطی ها جیغ هاي تندي 

تنها بارون بود که خونسرد در صندلی اش جا خوش کرده بود، و ابروانش را به نشانه . می کشیدند

.انزجار خفیف اندکی باال برده بود

"در ضمن آن حق مسلم که صحبتش شد درباره چه کوفتی بود؟. برویم": آلمایو گفت

".بله، حق مسلم تقاضاي پناهندگی": رادتسکی گفت

سفارت خانه . این یک سنت است". آلمایو این را گفت ، و از زمین برخاست".آهان، همین کلمه"

".البته شاید–هنوز وقت داریم . هاي آمریکاي جنوبی براي همین بر پا هستند

به سرعت . دور و برش نگاهی انداخت تا چیزي را با خودش ببرد، بعد یاد دختر سرخپوست افتادبه

شاید مجبور می شدند قبل از امان گرفتن هفته ها در . به آپارتمانش برگشت تا دختر را با خود ببرد

دختر اکنون دختر سرخپوست لباس هاي . یک سفارتخانه بمانند، و او دلش نمی خواست تنها بماند

دختر به پنجره شکسته زل زده بود ولی به . آمریکایی را که آلمایو به وي داده بود به تن داشت

وقتی آلمایو به او اشاره کرد، دختر به نگاهی بسنده کرد و دنبالش راه . نظر نمی آمد نگران باشد

بردند، و بعد پشت آن ها با عجله از ورودي خدمتکاران گذاشتند و تنها دو محافظ را با خود . افتاد

.یک نفربر پریدند

دو ।هنوز به راه نیفتاده بودند که دیدند هواپیمایی در ارتفاع پایین به اقامتگاه نزدیک می شود

ماشین پلیس آژیرکشان به سرعت از آن ها سبقت گرفتند و بعد ایستادند، در یک خیابان باریک 
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پر از جمعیت بود، اما نفربر خیلی تند می خیابان ها. دور زدند، و شروع کردند به تعقیب آن ها

کمی زود تر از این که پلیس ها از ماشین هایشان . اگر تیراندازي می شد، متوجه نمی شدند. رفت

بیرون بپرند و جلوي دروازه ها مسلسل به دست مستأصل بایستند، توانستند به سفارتخانه برسند و 

.در را پشت سرشان بستند

لمانی صحبت می کنید؟جناب بارون، آ[1]

هفدهمفصل

رادتسکی که حرکات سپاهیان را در بیرون از سوراخ کلید در می . وسط سالن ورودي ایستادند

پایید دید مسلسلی را در آن سوي خیابان مستقر کردند، به شکلی که نوکش به سمت دروازه 

رسیدند و آژیر کرکننده ورودي باشد، در عین حال کامیون هاي بیشتري از سربازان سر می 

.ماشین هاي پلیس شنیده می شد

آن ها . خب، چقدر مطبوع است که می دانیم چیزي به نام قوانین بین المللی وجود دارد": گفت

".نمی توانند وارد این جا شوند

رادتسکی چشم از سوراخ کلید برداشت و دید که عده اي آدم در لباس شب در سمت راست آن ها 

آن ها کامالً . معلوم بود که سفیر سرگرم مهمانان شامش بود. اتاق انتظار جمع شده انددر کنار در

میخکوب ایستاده و به آلمایو و محافظانش که مسلسل هاي دستیشان را در دست می فشردند زل 

زنان آن ها وقتی . آن ها شخصیت هاي برجسته اي بودند و آلمایو همه را می شناخت. زده بودند
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لمایو می نشستند اغلب با دلواپسی، و بعضی اوقات مأیوسانه، سعی کرده بودند از روي سر میز آ

اغلب اوقات حوصله آلمایو را تا حد جنون سر می بردند، و . ادب چند کلمه اي با وي حرف بزنند

.او سعی می کرد غیظش را نگه دارد

خاطر آلمایو بارها با صداي سفیر آمریکا و زنش هم جز مهمانان بودند، زنی که براي خرسندي 

بلند و خشن خود با شور و شعف از کارهاي فوق العاده اي که او براي این مملکت کرده بود صحبت 

.دانشگاه جدید، تلفن، سالن ارکستر سمفونی: کرده بود

شخص میزبان کامالً مرعوب شده بود؛ مشاورین اش هرگز به او هشدار نداده بودند و او هم در 

همین تازگی براي کشور متبوعش نوشته بود گفته بود که اهمیت دادن به رافائل گومز گزارشی که

.جوان و کله شق کالً محلی از اعراب ندارد

و سفیر انگلستان هم بود، مردي بلند قامت و طاس با سبیلی آراسته، و زن عجیب و غریبش هم 

شسته بود، و بعد از سکوت کامل همراهش بود که شبی در مهمانی شام رئیس جمهور کنار آلمایو ن

در هنگام غذا، برگشته بود و به وي گفته بود که باید کاري براي حفاظت سگ ها و گربه هاي این 

کشور انجام شود، چرا که آن ها را به امان خدا رها کرده اند و آن ها دارند گرسنگی می کشند، و 

.ن ها و باغ ها ول می گردنددر دسته هاي وحشت زده، هراسان و عنان گسیخته در خیابا

و وقتی آلمایو با او چشم در چشم –سفیر فرانسه که کنار زنش ایستاده بود لیوانی به دست داشت 

شد، رفت و جلوي زنش ایستاد گویی می خواهد از او محافظت کند؛ رادتسکی مطمئن بود بعد از 

.ندفیصله یافتن این ماجرا، همه این عکس العمل را به یاد می آورد
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رئیس دایره تشریفات وزارت امور خارجه، و دبیر اول یکی از سفارت خانه هاي –سایر مهمان ها 

کشورهاي آمریکاي التین، که با مادرش آن جا بود که از نظر رادتسکی این خانم چشم و ابرو 

ن مشکی جاافتاده اسپانیایی فخر و زینت جداناشدنی همه مهمانی هاي رسمی اي بوده که او در آ

هنوز لیوانشان را به دست داشتتند و تنها حرکاتی از ایشان سر می زد که یا –ها شرکت جسته است 

هیچ کدام از آن ها بر . می شد بدون توجه از کنارشان گذشت یا کامالً طبیعی به نظر می آمدند

دیگر، آن نبود که کاري براي این وضعیت بکند؛ اما خب هیچ کدامشان که قهرمان نبود؛ از سوي 

رادتسکی با طعنه اندیشید که بسیار ناشایست است اگر یکی از این دیپلمات هاي حاضر رفتاري 

احتماالً اکنون داشتند به درگاه خداوند شکر می گذاشتند . قهرمانانه تر از میزبانشان انجام دهند

و او می –که مسئولیت امر بر دوش آن ها نیست، و آن ها در سفارتخانه هاي خودشان نیستند 

دانست که، هر کاري هم که میزبان و همکار آن ها انجام دهد، بازهم در آینده دستشان در به نقد 

کشیدن وي در مکالمات و گزارش هایشان باز خواهد بود و کاري می کردند که معلوم شود اگر آن 

.ها به جاي وي مسئول بودند بود چه ها که نمی کردند

از پله هاي مفروش قرمز پایین می آمد در حالی که چهره هاي سفیر شخصاً داشت به آهستگی 

سفیر مردي متشخص درابتداي دهه شصت . لرزان پشت نرده مرمرین طبقه باال پناه گرفته بودند

زندگی و بسیار کوتاه قامت بود، و موهایی سفید، پیشانی بلند و برجسته و خطوط چهره اي کامالً 

عاج کهنه بود و به نظر می رسید چشمان تیره و آرامش به چهره او به رنگ. اسپانیایی داشت
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او نماینده یک کشور آمریکاي جنوبی بسیار کوچک بود، اما می شد . اطرافشان سایه می پراکنند

.رد آبا و اجدادي او را تا دوران فاتحان اسپانیایی پی گرفت

و تعظیم کرد، به این امید که دیاز بالفاصله، از روي صندلی اي که بر آن غش کرده بود بلند شد، 

.چنان ابراز ادبی بعدها مورد توجه واقع و به یاد آورده شود

".آقایان، من مجبورم اعتراضم را به سمعتان برسانم": سفیر گفت

هرچند آلمایو هرگز هیچ مقام رسمی اي در این مملکت نداشته بود، جناب سفیر همیشه با اشتیاق 

اما اکنون جوري . ا وي چون میهمان فوق العاده اش رفتار کرده بوددر پی معاشرت با وي بود و ب

به آلمایو برخورد و عصبانی شد، تا این که . رفتار می کرد که گویی هرگز پیشتر وي را ندیده بود

متوجه شد گونه و لب پایینی سفیر به آرامی می لرزند، و این بدان معنی بود که سفیر از آلمایو 

ترس بزرگترین و برترین شکل احترامی . ه چیزي بود که آلمایو می خواستمی ترسید، و این هم

.است که آدمی می تواند طلب کند

همان طور که احتماالً متوجه . عالی جناب، ما تقاضاي پناهندگی سیاسی داریم": با نیشخند گفت

. ك کنمشده اید، در این جا چیزي شبیه انقالب در حال وقوع است و من مجبورم مملکت را تر

ما از شما . حاال، مطابق سنت معمول چنین مواردي، ما به سفارتخانه شما آمده ایم تا پناهنده شویم

درخواست داریم از جانب ما میانجیگري کنید و مقدمات خروج ایمن من و همککاران سیاسی ام را 

ن در در این مدت، ما می خواهیم از حق ماند. به صورت موقت از این کشور فراهم آورید

".سفارتخانه شما برخوردار باشیم
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حق پناهندگی . سینیور، شما هرگز مقام رسمی یا سیاسی در این کشور نداشته اید": سفیر گفت

بنابراین باید از شما بخواهم که این مکان را سریعاً ترك . سیاسی شامل حال جانیان نمی شود

".کنید

.ردداشت با خودش حال می ک. نیشخند آلمایو بازتر شد

این کار نقطه تاریکی بر نام شریف کشورتان . شما نمی توانید چین کاري را بکنید، عالی جناب"

".کامالً آماده نیستیم. در ضمن، ما دلمان نمی خواهد االن بمیریم. خواهد بود

عالی جناب، زندگی تا ": رادتسکی در حالی که هنوز از سوراخ کلید به بیرون نگاه می کرد گفت

زندگی به ما نیاز دارد، زندگی . ما نمی توانیم ترکش کنیم. ا ما خیلی خوب تا کرده استاین جا ب

ما هنوز جوان، قوي و پر از ماجرا هستیم و زندگی هنوز این حق . قدر کوشش هاي ما را می داند

".را دارد که بیشتر از این حرف ها از ما انتظار داشته باشد

و بهترین –گویم که استان هاي جنوبی هنوز کامالً به من وفادارند باید به شما ب": آلمایو ادامه داد

دولت شما این کار را تأیید نمی . شما نمی توانید مرا بیرون بیاندازید. سپاهیان من آن جا هستند

".من همین چند روز پیش نامه اي بسیار دوستانه از رئیس جمهور شما دریافت کردم. کند

همین دو هفته پیش در گزارش . عیت این بود که اشتباه کرده بودواق. سفیر لبش را گاز گرفت

سیاسی اش دولت متبوعش را مطمئن ساخته بود که آلمایو اوضاع را به خوبی در دست دارد، و 

این که مخالفین اساساً وجود ندارند و باید به این دیکتاتور نشانه هاي تازه اي از احترام شخصی 

.نشان داد
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زن جوانی در لباس شب به نرده مرمرین تکیه . به باالي پله ها نگاه می کردآلمایو اینک داشت

او چندان توجهی به آن زن نکرد؛ فقط نمی خواست ناگهان از آن باال به او تیراندازي . زده بود

.شود

باید از شما بخواهم که بالفاصله این جا را ترك . من نمی توانم کاري براي شما بکنم": سفیر گفت

".کنید

و حالتی به خود گرفت که انگار دارد از شدت شگفتی "و مثل سگ کشته شویم؟": آلمایو پرسید

.درد می کشد

من کامالً . می توانم با ارتش رایزنی کنم و قول بگیرم که محاکمه شما منصفانه باشد": سفیر گفت

کی آزار و اذیت آماده هستم که از افسري که مسئول امور است قول بگیرم که شما به لحاظ فیزی

".نبینید

".این آزار و اذیت فیزیکی عبارت دیپلماتیک زیبایی است براي آن موضوع": رادتسکی گفت

و می شود بپرسم چرا شما سفارتخانه من را به . فکر نمی کنم کار بیشتري از من بر آید": سفیر گفت

"جاي سفارتخانه هاي دیگرانتخاب کردید؟

کسی چه می داند، . روابط دو کشور حسنه است. جمهورتان دوست من استرئیس ": آلمایو گفت

شاید او هم مجبور شود فردا از سفارتخانه ما در پایتخت کشور شما پناهندگی بخواهد؟ ماجرا فقط 

".این است که این اتفاق اول سر من آمد، همین و بس

".شماهستند، نه ] 1[رئیس جمهور این کشور سینیورکارریدو": سفیر گفت
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سینیور کارریدو را همین االن از یک تیر چراغ برق جلوي قصر ریاست جمهوري حلق ": آلمایو گفت

کاش می . بعد هم قوطی هاي حلبی به بدنش بستند و او را میان خیابان ها کشیدند. آویز کردند

".چه مرد نازنینی–توانستم این صحنه را ببینم 

دارم به افسر مسئول اطالع دهم که شما می خواهید به من کامالً آمادگی ": سفیر تکرار کرد

من کامالً آماده ام که در . آرامی تسلیم شوید و این که از این جا بدون اسلحه خارج خواهید شد

تا این اندازه . این مورد با آن ها صحبت کنم و اطمینان حاصل کنم که محاکمه عادالنه خواهد بود

".می توانم به شما قول بدهم

".من خل نیستم": ایو گفتآلم

اگر ": سفیر گفت. سفیر صدایش را کمی باال برد، اما صدایش هنوز به شکل قابل توجهی لرزان بود

".پیشنهادم را رد کنید، چاره اي نخواهم داشت جز این که سربازان را به داخل راه دهم

انم زیبا و جوان طبقه زندگی آن خ... شما چنین کاري می کنید، عالی جناب؟ و ": آلمایو پرسید

یا –دخترتان است، مگر نه؟ یک شباهت خانوادگی زیاد در کار است –باال را به خطر می اندازید 

"شاید من اشتباه می کنم؟ آیا من را مجبور به چنین کاري می کنید؟

.دختر طبقه باال هنوز به نرده مرمرین تکیه داده بود

مرد جوان بازوي دختر را لمس کرد ولی . او ایستاده بودمرد جوانی پشت سر . دختر تکانی نخورد

.او تکانی نخورد

هیچ کس قرار نیست . اوه، نه": آلمایو در حالی که نوك هفت تیرش را کمی باال می گرفت گفت
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. حاال سینیوریتا، من مطمئنم که شما پدرتان را دوست دارید. تکان بخورد یا از در پشتی جیم شود

".هیچ کس اصالً تکان نخورد–ما فقط نمی خواهیم کسی تکان بخورد . ینی استاو کالً آقاي نازن

. شیارهاي روي صورت سفیر گود شدند و سفیدي عاجی چهره اش به مات ترین شکل ممکن در آمد

براي آخرین بار، از شما می ": سفیر با صدایی که به آرامی می لرزید و علی ایحال قاطع بود گفت

".ا ترك کنیدخواهم که این جا ر

اجازه دارم یک راه حل میانی پیشنهاد دهم، عالی جناب؟ چرا با دولت ": رادتسکی پرسید

نباید بیشتر از یکی دو روز . متبوعتان مشورت نکنید و ما هم در این مدت این جا منتظر می مانیم

".طول بکشد

مالً لذت می برد و و درست در این لحظه بود که به نظر آلمایو آمد که ال سینیور داشت کا

.نیشخندش را نشان می داد، همان گونه که همیشه در لحظات پرحادثه حیات انسان چنین می کند

خدمتکاران یا از اتفاقی که داشت در سالن می افتاد بی خبر بودند یا سعی داشتند در گیجی و 

برترین سنن ترس به رویه معمولشان بچسبند، یا این که سرخدمتکار انگلیسی قصد کرده بود

سرزمین مادري اش در حفظ آرامش و خونسردي را رعایت کنند، به هر حال در اتاق غذاخوري 

ناگهان باز شد و سرخدمتکار با حالتی متین و موقر در حالی که صورتش سفید شده بود جلوي 

البته به –چراغ هاي روشن، شمع هاي قرمز و ظروف نقره اي درخشان و دسته هاي گل ظاهر شد

احتمال زیاد کالً مشاعرش را از دست داده بود و داشت مناسک معمولش را صرفاً به این دلیل 

او دماغ عظیم منحنی واري . انجام می داد که هیچ کس دکمه توقف مکانیزم را فشار نداده بود
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داشت که باعث می شد چهره اش حالتی تحقیر کننده به خود بگیرد، و در حالی که سرش را باال 

ه بود چشمانش را بر نقطه اي دور در فضا ثابت گردانید و با چهره اي که حاکی از بالهت تمام گرفت

".شام حاضر است": و کمال بود اعالم کرد

جنب و جوش اندکی بین میهمانان پدید آمد، اما آن ها هنوز منتظر بودند و کسی لبخندي نزد، 

.ی را عوضی فهمیده استچرا که اگر کسی لبخند می زد معنایش این بود که شوخ

او بسیار زیبا و خیلی . رادتسکی نگاهی به دختر انداخت که اکنون داشت از پله ها پایین می آمد

او به پدرش . در هنگام پایین آمدن، ترسیده به نظر نمی رسید فقط انگار نگران بود.اسپانیایی بود

ه تنها دارد در خفا دعا می کند نگاه نمی کرد، و معلوم بود که پرواي هیچ خطري را ندارد بلک

پدرش از این مخمصه سربلند بیرون آید، و لیاقت خود را در مواجهه با چنین چالش مذبوحانه و 

این طور نبود که اشتیاق و انتظار خاموش او عاري از هر نوع اضطرابی . گستاخانه اي ثابت کند

.به دلش افتاده استباشد؛ مسئله این بود که گویی او در مورد بعضی چیزها تردید

رادتسکی می دانست که یک دیپلمات حرفه اي به ندرت با یک امتحان واقعی مواجهه می شود، و 

آدم می توانست همه مراحل، از یک رایزن سیاسی تا سفیر را بی آن که شخصیت یا جرأتش با 

لب دادن سفیر نگاهی به چشمان دخترش انداخت و براي قوت ق. چالشی رو به رو شود طی کند

سفیر رو به . دختر پاسخ لبخند را داد. در این لحظه هیچ رگه اي از نگرانی در سفیر نبود. لبخند زد

من بعداً . من بابت مشکل پیش آمده عذرخواهی می کنم": مهمانانش برگرداند و به انگلیسی گفت

".اما دلیلی ندارد که ما شاممان را سرد میل کنیم. به این موضوع خواهم پرداخت
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هنگامی که داشتند به اتاق غذاخوري می رفتند در چهره شان لبخند و حتی نگاه برتري جویانه 

. دیده می شد، و بعد پشت میز جاي گرفتند در حالی که سفیر و دخترش در دو سوي میز نشستند

درها پشت سرشان بسته شد، و آلمایو در حالی که هنوز هفت تیرش به دستش بود پشت در ایستاده 

ود و از میان دندان هاي به هم فشرده اش زیرلب ناسزا می گفت؛ رادتسکی به اتاق پذیرایی رفت ب

.و پشت سر هم مشروب باال انداخت

دو محافظ در میان کف مرمرین منتظر بودند و مسلسل هایشان آماده بود، و آلمایو به آن ها 

.اشاره کرد که اسلحه هایشان را زمین بگذارند

روي یکی از صندلی ها زیر تصویر یکی از اجداد سفیر، که نجیب زاده اي اسپانیاي دختر کوخون 

در زره اي قرون وسطایی بود، جا خوش کرده بود و داشت بی خیال همه چیز با لباس هاي 

او می دانست که هر اتفاقی سر آلمایو . آمریکایی و کفش ها و دکمه هاي تازه اش ور می رفت

شود که او را در یکی از کمپ ها بلند کند؛ و در عین حال، هرگاه که زیبایی بیاید، افسري پیدا می 

.اش زایل شود باید به آلونک خانوادگی در روستاي بدوي اش بازگردد

دیاز باز هم در صندلی اش وا رفته بود، و این جور به نظر می رسید که انگار دارد قال تهی می 

احساسی دارد؛ دیاز هرگز انتظار نداشت مردي با سبقه کند، و رادتسکی دقیقاً می دانست وي چه 

او چنان مستمرانه عظمت حامی اش را به خود . آلمایو در شرارت در چنین مخمصه اي گیر بیفتد

تلقین کرده بود که نهایتاً، در حالی که می دانست فقط براي خودش الالیی خوانده است، اما به 

.این آواز ایمان آورده بود
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خودش را مشغول مرغ توکانی کرده بود که روي میله اي در . ند همیشه، بی خیال بودبارون، مان

. سمت راست سالن ورودي نشسته بود، و از چهره اش معلوم بود که حوصله اش کمی سر رفته است

او دقیقاً می . بی تفاوتی او همیشه به شکل قابل مالحظه اي مایه آسایش خاطر رادتسکی بود

جهان، زمین و خود حیات چنان ملغمه بدوي و دل بهمزن و : ارون چه حسی دارددانست که جناب ب

کامالً نامقبولی بود که کوچکترین توجهی بدان نشان دادن دون شأن یک نجیب زاده به حساب می 

او یک بار براي همیشه از این کثافت ماقبل تاریخ دست شسته بود، و از اوج آرامش و با . آمد

که در او منزل داشت، از هر چیزي که این پایین رخ می داد کناره می گرفت، هوشیاري پیچیده اي

.وبی هیچ امید واهی اي، منتظر بود که تکامل به سطح او برسد

متأسفانه، جناب بارون، توضیح فلسفه جنابعالی به افسري که مسئول این ": رادتسکی به او گفت

متأسفانه از آن ها جز تیرباران کردن شما . بودعوام کم سواد بیرون این جاست بسیار سخت خواهد 

این بسیار ناگوار است، ولی شک دارم آن قدر پیچیده باشند که شما را درك . کاري بر نمی آید

".کنند

.بارون داشت با لطافت منقار مرغ توکان را نوازش می کرد

که به مهمانان در این لحظه بود که در باز شد و سفیر دوباره ظاهر شد و از آن ها خواست

بپیوندند؛ معلوم بود که به یاد آورده است که بارها با آلمایو سر یک میز نشسته بوده است، و 

با نوعی کمرویی مودبانه، به آن ها اطالع داد که . احساس شرمساري یا حتی پشیمانی می کرد
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کنند، و قدم زنان هنوز باید از ایشان بخواهد که وقتی آخرین لیوان خالی شود سفارتخانه را ترك

.به سمت سپاهیانی بروند که اکنون پشت مسلسل هایشان حداکثر پنجاه متر با آن ها فاصله داشتند

معلوم بود . چهار جاي جدید براي آن ها مهیا شده بود. سپس آن ها را به سمت میز راهنمایی کرد

انه اي سنتی از خصلت که ذره اي از این کارش غره نیست، این ژست را احتماالً همکارانش نش

.هیجانی و نمایشی اسپانیایی او به حساب می آوردند

رادتسکی با خود اندیشید که آیا سفیر در خفا امیدوار است، که آلمایو به خاطر قدردانی از این 

حرکت موقرانه مهمانوازانه، و براي این که در منش و جسارت کم نیاورد، احتماالً بعد از شام از 

.و تشکر خود را ابراز نماید، به خانم ها تعظیم کند، و موقرانه به مالقات اجل برودجایش برخیزد

در خالل شام، دختر سفیر کالً به آن ها وقعی ننهاد، و بی آن که بگذارد چشمانش به مزاحمان 

او لباس سبز زمردین به تن و گوشواره هاي سبز زمردین . بیفتد مشغول صحبت با دیگر مهمانان شد

وش داشت و چیدمان چراغ ها و شمع هاي کریستال و نقره اي به گونه اي بود که گویی قرار به گ

.است گره آخر جامه فاخر او باشند

رادتسکی همان طور که متفکرانه از لیوان شراب برگندي اش می نوشید و به دختر نگاه می کرد، 

در خود احساس کرد، اما این احتماالً براي نخستین بار بارقه اي سریع اما قوي از امید و اشتیاق را 

.به این دلیل بود که وي اندکی خسته بود

مکالمات مملو از سکوت و خنده هاي عصبی بود، و مردان بدون حضور ذهن و غیر طبیعی حرف 

می زدند، و به یکدیگر گوش نمی دادند، بلکه هرکدام سعی داشت نوعی اعتماد به نفس و بذله 
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بعد از سر میز بلند شدند و در اتاق نشیمن . رد و گم روزگار را القا کندگویی ناشی از چشیدن س

بعد از یکی دو لیوان برندي، میهمانان به شکل قابل توجهی سکوت اختیار کردند، و . قهوه نوشیدند

یا کلماتی به کار بردند که، طنینی تصنعی داشتند و به نظر می آمد آن لحظه به تأخیر افتاده را که 

.شکلی اجتناب ناپذیر رو به آن داشت نزدیکتر می کردندساعت به

همین که سکوت برقرار شد، و . در پایان، سفیر گلوي اش را صاف کرد و لیوانش را پایین گذاشت

تنها صدایی که می آمد صداي لیوانی بود که روي سربخاري مرمرین می چرخید، آلمایو سریعاً به 

تقاضا دارم عالی جناب اجازه دهند "به سمت میزبانش برگشت و "و حاال": دیاز اشاره کرد و گفت

او بهترین آدم در این . یکی از دوستان من که استعداد شعبده بازي دارد میمهانان را سرگرم کند

".پیشه نیست، ولی فردي است با انگیزه

ته در یک ربع ساعت بعدي، در حالی که سفیر ناصبورانه با انگشتانش روي سربخاري ضرب گرف

بود، دیاز با حالتی عصبی مشغول سرگرم کردن آن ها بود، او یک دسته ورق رو کرد و با عصبیت 

او سیگارهاي روشنی از . آن ها را بر زد، و در زیر نگاه سنگین حضار، غالباً حقه اش نمی گرفت

سه دهانش در آورد و یک مار پالستیکی را که در دستش وول می خورد از جلیقه سفید سفیر فران

.بیرون کشید

همین طور که قطرات عرق بر پیشانی اش می درخشید، و گونه هاي رنگباخته اش می لرزید، 

چشمانش از وحشت بیرون زده بود و دو سر جالخورده سبیل هایش با هر حرکت دهانش می 

لرزیدند، موهاي رنگ شده پر کالغی اش روي پیشانیش می افتاد و می چسبید و نگاهش گاه گاهی 
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چهره پوزخندزنان آلمایو می افتاد، مانند یک سگ فرمانبردار برنامه اجرا کرد در حالی که آن به

.تکه چوبی را که همیشه در معیت ارباش با خود داشت در جیبش قرار داده بود

اما بعد، به دلیل وحشتش، نتوانست برنامه عادي اش را درست انجام دهد و ناشایانه رفتار کرد؛ 

سر روشنش به دهان گرفت و بعد از درد فریادش بلند شد، و لیوانی را انداخت که سیگاري را از

.روي پاي سفیر فرانسه تکه تکه شد

سکوت خجلت آوري برقرار شد، و میزبانشان با صدایی که گویی از گذر شکست ناشی از بدبیاري 

باید از شما بخواهم اکنون": شعبده باز در انجام دادن حقه اش قدرت خود را بازیافته بود گفت

".این جا را ترك کنید

او اسلحه اش را از . "اوکی ، اوکی": آلمایو که گویی ناگهان بذله گو شده بود به انگلیسی گفت

.غالفش بیرون کشید و آن را به سمت دختر نشانه رفت

".چند تکه لباس بردار؛ سفر طوالنی اي خواهد بود. تو هم با ما می آیی"

زدن از بین خانم ها به گوش رسید و سفیر قدمی رو به جلو برداشت، اما تنها یک صداي نفس نفس 

.قدم

و گرنه عالیجناب رو می کشم و تو . من به تو سه دقیقه فرصت می دهم. و عجله کن": آلمایو گفت

".بازهم باید با ما بیایی

تاد و در حالی که او دختر لحظه اي مکث کرد و بعد به سمت پله ها رفت، رادتسکی دنبالش راه اف

دختر به شکل قابل توجهی بر خودش . چند تکه لباس را توي سبدي پرت می کرد مراقبش بود
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مسلط بود، یا شاید، رادتسکی فکر کرد، چون همواره در زندگی اش آن گونه که مختص تعداد 

را اندکی آدم ممتاز و خوشبخت است، از خطرات محافظت شده است، قادر نیست خطري واقعی 

دختر لحظه اي درنگ کرد، اما فقط به این دلیل که داشت فکر می کرد چه . پیش روي اش ببیند

بعد سبد را . شاید داشت فکر می کرد قرار است آخرهفته را با دوستانش بگذراند. لباسی بردارد

برداشت و اتاق را ترك گفت، و به دنبالش رادتسکی که احساس شرمساري و پشیمانی می کرد 

.شدخارج

خانم ها زیر گریه زده بودند و مردان با . در پایین پله ها جو به شکل محسوسی تغییر کرده بود

کوخون لباس سفید به تن داشت و کالهش را بر . چهره رنگباخته رو به اسلحه آلمایو ایستاده بودند

شام به تن در میان این مردان میانسال و متشخص که کت. سر گذاشته بود تا دستانش آزاد باشند

داشتند و زنانی که لباس شب پوشیده بودند، چونان مجسمه اي بود که از کنج عمیق ترین نقاط 

.گذشته ماقبل کریستف کلمپ بیرون کشیده شده باشد

به رئیس تشریفات دستور داد که بیرون برود و به افسران مسئول هشدار دهد که اگر قصد 

داشته باشند، دختر سفیر، که به گروگان گرفته بودندش، بی تیراندازي، ممانعت یا تعقیب ایشان را 

. مذاکره چند دقیقه اي طول کشید و بعد آن ها به سمت در راه افتادند. درنگ کشته خواهد شد

.اما بعد فکر بهتري به سر آلمایو زد، تا مطمئن شود همه جوانب تحت کنترل است

انزجار سر داده بودند و دیکتاتور بزدلی را تا هفته ها بعد، روزنامه هاي جهان فریاد وحشت و

تقبیح می کردند که در حالی که دورتادورش را همسران سفراي انگلیس، فرانسه و آمریکا 
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محافظت می کردند، و نوك هفت تیرش به پشت دختري در جلوي اش بوده از سفارتخانه خارج 

.شده است

کن ها که از هر سو به روي خانه افتاده بود همین که در را باز کردند، براي لحظه اي نور نوراف

کورشان کرد، و آن ها می دانستند که صدها سرباز در خانه هاي مجاور و خیابان ها حاضرند، و 

بیست تا سی عکاس روي دیوارهاي سفارتخانه . تک تک تفنگ ها رو به ایشان هدف گرفته شده است

کوخون پوزخندزن به صفحه اول همه روزنامه و سقف خودروها این پا و آن پا می کردند و تصویر 

.هاي سراسر جهان راه یافت

آن ها قدم درون این نور کور کننده گذاشتند، و رادتسکی به این فکر بود که آیا افسران انقالبی 

جوان آن قدر آرمان گرا هستند که زندگی یک دختر جوان و دو سه خانم میانسال را فدا کنند تا 

او حساب کرد که بختشان براي قصر در رفتن نسبت مستقیم . تور متواري شوداجازه ندهند دیکتا

اگر این افسران، . دارد با احساسات آرمانگرایانه، و پیش زمینه فرهنگی و تحصیلی افسران فرمانده

بی رحم و راسخ و کامالً واقع گرا می بودند، باید بی مهابا شلیک می کردند و در این صورت بختی 

اگر آن ها سرشار از حس شرافت و احترام به نوع بشر و حیات . ان باقی نمی ماندبراي فراری

به زعم او این ماجرا . انسانی بودند، آن گاه به احتمال زیاد از تیراندازي خودداري می کردند

آزمونی براي قدرت –آزمونی بود براي ظرفیت انقالبیون در جاانداختن قاطع خودشان 

ن لحظه از تیراندازي سرباز می زدند، تا فقط جان دختر جوانی را حفظ اگر در ای. دیرپایشان

کنند، اگر واقعاً این رگه از احترام به زندگی را در خود داشتند، آن گاه طولی نمی کشید تا 
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انقالبی که در محضر یک قربانی درنگ کند . سرنگون شوند و همه چیز به وضعیت سابق درآید

.محکوم به شکست است

ترتیب، وقتی بدون شلیک یک گلوله به ماشین استیشن رسیدند و سوار آن شدند، عمیقاً قوت به این

ماشین به آرامی، با رانندگی رادتسکی، شروع به حرکت کرد و از نور وارد ।قلبش را بازیافته بود

.تاریکی شد

[1] Carriedo

هجدهمفصل

".امبه هرحال، من آن چه از دستم بر می آمد انجام داده "

دکتر هوروات موقرانه سر به زیر . سکوتی برقرار شد. دختر پیروزمندانه به مبلغ جوان نگاه کرد

علی ایحال، .باور به این که چنین فجایعی واقعاً وجود داشته باشد غیر ممکن می نمود. انداخته بود

راترین او اکنون می دید که حتی در غ. وقایع چند ساعت پیش کامالً متقاعد کننده بودند

تکفیرهایش، آن زمان که روبه روي جمعیت خاموش با دستانی که چون بال گشوده شده بودند 

او همیشه در . ایستاده بود، هم هرگز نتوانسته بود آن گونه که شایسته است با دشمنش بستیزد

در ضمن اکنون . آمریکا زندگی کرده بود و به همین خاطر از شرارت خیلی کم سررشته داشت

ش معلوم شده بود که استعداد ندارد و در شاعرانه ترین و الهام بخش ترین خطابه هاي برای

مبارزاتی اش هم هرگز نتوانسته بود در توصیف شیطانی که در روز روشن بر زمین حکم می راند 

.موفق باشد، یا به عبارت صحیح تر در ظلمات شب
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همین که ماشین ها . کوهستان نشسته بودندآن ها ال به الي صخره هایی در نقطه دورافتاده اي در 

در میان این بقایاي گدازه هاي آتشفشانی سیاه متوقف شدند، و به ایشان دستور داده شد از ماشین 

ها خارج شوند دکتر هوروات مطمئن شد که این جایی است که براي اعدامشان انتخاب شده است؛ 

قرار است شب را آن جا بگذرانند، و شاید حتی اما کاپیتان گارسیا صرفاً به ایشان اطالع داد که

دختر هنوز مصمم بود . و در این جمله هم نوعی خباثت نهفته بود–بیشتر از این ها در آن جا بمانند 

که همه چیز را براي وي بگوید، و می شد این گونه برداشت کرد که توگویی به خود مفتخر است و 

.دانگار انتظار تأیید یا حتی تحسین دار

"چرا به وطن برنگشتی؟": دکتر هوورات تشرزنان پرسید

چیزي مفید و خالق دارد –من حس می کردم در این جا مبارزه اي در کارست . نمی توانستم"

در آمریکا یک دختر حتی با مدرك دانشگاهی واقعاً نمی تواند کاري جز گذران . روي می دهد

حدس می زنم . ندارد که بتوانی به جنگش برويچیزي ممتاز یا بزرگ وجود . زندگی انجام دهد

شما فکر می کنید من آدم گستاخی ام و مرتب در حال پز دادن هستم، اما می شود به من بگویید 

در چه جاي دیگري می توانستم آن چه را در این جا به دست آوردم به دست بیاورم؟ من به این 

خطوط تلفن به همه جا کشیده شده اند و . ه امکشور بهترین سیستم تلفن خارج از آمریکا را بخشید

همه جهانگردان متوجه آن می . سیستم اتوماتیک است و مایه افتخار مملکت به حساب می آید

خود شما هم حتماً متوجه شده اید؛ حتی در آن کافه، در آن کثافت خانه زهوار در رفته هم . شوند

".انست بالفاصله تماس برقرار کندو کاپیتان گارسیا تو–تلفنی بود، و کار می کرد 
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براي او بسیار تکان دهند بود که آن چه دختر بدان . دکتر هورات نگاه آزرده اي به دختر انداخت

آن تلفن سیاه بدترکیب روي پیشخوان که –مفتخر بود تقریباً به قیمت جان ایشان تمام شده بود 

.دکتر تا زنده بود فراموشش نمی کرد

"...فرزند عزیزم": کرددکتر هورات شروع

.دختر گوش نمی داد

او یک نبرد واقعی . و هنوز هم خیلی زیاد دوستش دارم. و خب، البته این هم بود که عاشقش بودم"

این احساس که شما می توانید براي مردي که عاشقش هستید مفید باشید، خیلی مفید باشید، . است

باعث می شود عشق شما کامالً . ید، فوق العاده استمی توانید تغییرش دهید، می توانید کمکش کن

منظورم این است که به . در وطن، احساس نمی کنید مردان به شما احتیاج دارند. خالق بشود

آه، البته او هرگز این موضوع را تأیید . واقعاً از روي استیصال: شکلی که خوزه به من احتیاج دارد

".اما من می دانم. ل را دارداو هم آن تکبر التینی معمو–نمی کند 

این که این دختر مفلوك می توانست صادقانه ادعا کند که عاشق . دکتر هوروات چشمانش را بست

چنان مردي است، همان گونه که خود دکتر هوروات، زنش را دوست می داشت، پرتوي شرم آور 

شت دختر دختر او آرزو دا. بر احساساتش، بر عشق در حالت کلی و حتی زن خودش می انداخت

او درمانده، . دیگر نمی خواست به داستان هاي نکبت بار او گوش دهد–را به حال خود رها کند 

ساعت ها بود که داشتند می راندند و بعد آن لحظه . سردرگم، به ستوه آمده، و هراسیده بود

و این دفعه . ه شوندباز به ایشان دستور داد که پیاد–گارسیا –دهشتناك پیش آمده بود که آن مرد 
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در . مبلغ انجیل مطمئن بود که ایشان را تیرباران می کنند و اجسادشان را به پرتگاه می اندازند

یافتن مکانی : واقع، به نظر او هدف کلی چنان رانندگی دیوانه واري به سمت رشته کوه همین بود

.پیدایشان کردمناسب براي قتلشان و خالص شدن از شر جنازه هایشان تا هرگز نشود 

او فقط متوجه شده بود که بنزینشان به شکل خطرناکی . اما کاپیتان گارسیا چنین قصدي نداشت

دارد ته می کشد، و همه آن ها را در یک ماشین جمع کرده بود و بقیه ماشین ها را بعد از خالی 

.کردن باك هایشان پشت سرش ول کرده بود

مشخص . یی بود، که هرگز آغوش دکتر را رها نکرده بودو بعد هم که این موجود وحشتناك کوبا

بود به این نتیجه رسیده که مبلغ انجیل از وي محافظت خواهد کرد، و حتی در این لحظه هم فقط 

چند متر آن طرف تر از دکتر هوروات روي زمین نشسته بود؛ دکتر هوروات جرأت نداشت به او 

له یکی از آن لبخندهاي مشمئزکننده اش را تحویل نگاه کند چون می دانست مرد کوبایی بالفاص

.وي می دهد

.دیگر داشت شب می شد؛ کوه هاي اطرافشان سیاه بود ولی آسمان هنوز آبی می زد

"نگاه کنید،": دختر گفت

موسیو آنتوان بود که روي تخته سنگی، چونان شبح بلند و تاریکی در امتداد آسمان دستانش به 

توپ هاي نقره اي که در هوا به پرواز در می . داشت تردستی می کرد. رفتسرعت باال و پایین می

هفت، : ... مبلغ انجیل آن ها را شمرد. آمدند ذرات ریزي از نور قرمز را به خود جذب می کردند
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معجزه اي براي دستان بشر که مبلغ انجیل را به این فکر انداخت که از دید . هشت، نه، ده توپ

.اي که به آن ها نگاه می کردند این معجزه چگونه به نظر می آیدمیلیون ها ستاره 

عروسک که یک دستش را به گردن عروسک گردان انداخته . "بد نیست": صدایی از کنارش گفت

.بود، داشت نمایش را نگاه می کرد

ر به نظر بنده حقیر، غروب بهت. بد نیست، اما به اندازه کافی هم خوب نیست": عروسک تکرار کرد

آقایان، استعداد عظیم تري در اطراف ما وجود دارد، و اصالً راه ندارد که بخواهیم با آن . بود

".علی ایحال، این مرد دارد هر چه از دستش بر می آید انجام می دهد. رقابت کنیم

.ستارگان داشتند به تالش عبث موسیو آنتوان براي نشان دادن جاه و جالل می نگریستند

خود . ببینیدش، دارد سعی می کند به ستاره ها نشان دهد چند مرده حالج است": عروسک گفت

"!بزرگ بین

مسئله اي خصوصی در کار بود که –مبلع انجیل از عروسک خوشش نمی آمد . دختر خندید

.احتماالً به نیشخند طعنه آمیز عروسک بر می گشت

یک مشت ولگرد –، اینشتین هیچ حاصلی در کار نیست، مایکل آنجلو، شکسپیر": عروسک گفت

کافی است نگاهی به این آسمان بیاندازیم تا این موضوع را . استعدادي در کار نیست. فانی

".بفهمیم

.همین که تردست به پیش ایشان برگشت، دکتر هوروات به تحسین استعداد وي پرداخت

فکر می کنید هنوز ". او نگاهی به سپاهیان انداخت".سعی ام را می کنم": موسیو آنتوان گفت
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"قصد کشتنمان را دارند؟

"خیلی محتمل است،": دکتر هوروات گفت

"من نمی توانم بفهمم که چرا حتی یک دیکتاتور هم باید چنین کاري بکند،": موسیو آنتوان گفت

".هنرمندان جان به لبش کرده اندشاید هم": عروسک زیرزیرکی گفت

به نظرم این هم بخشی از نمایش است، ولی من در . من از مردن نمی ترسم": موسیو آنتوان گفت

".مارسی همسر و سه فرزند دارم

".خب، جاي آن ها آن جا امن است": دختر گفت

ر فرانسه براي جان می توانم به شما اطمینان دهم که ما د. مادمازل، شما کمی اهل کنایه هستید"

".آدمی ارزش خاصی قائل هستیم

جوري ! امان از دست این فرانسوي ها": دختر خندید و گفت. موسیو آنتوان قدم زنان دور شد

خب، ما در امریکا . راجع به جان انسان صحبت می کنند که انگار خودشان آن را اختراع کرده اند

لبریز از جان انسان است که حال بعضی ها را کالً به در واقع، دنیا به قدري. هم جان انسان داریم

".هم می زند

در ادامه شب، دکتر هوروات که در حالت درماندگی عصبی روي زمین به خواب رفته بود، با 

صداي خنده و جیغ و فریادهاي مستانه . صدایی از جا پرید که بالفاصله فهمید صداي عیاشی است

.به گوش می رسید
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بالفاصله به . مین که برخاست با خود فکر کرد که یک عیاشی جمعی در کار استدکتر هوروات ه

وقتی که دید که دختر کنار تخته سنگی . دو و برش نگاهی انداخت تا ببیند آیا دختر آن جا هست

.چمباتمه زده و به خواب رفته نسبتاً شگفت زده شد

دکتر هوروات . ست نور انداخته بودچراغ هاي یکی از ماشین ها روشن بود، و بر گروهی سرباز م

. احساس کرد وظیفه دارد به سوي آن ها برود تا مطمئن شود که آن ها در حال قتل کسی نیستند

در روشنایی که یک تکه از زمین را چونان دایره اي از . بعد صداي ویولون به گوشش خورد

اده بود و داشت با ویولون تاریکی به در آورده بود، آقاي مانولسکو را دید که روي سرش ایست

او هنوز لباس دلقک نوازنده را به تن داشت که در نور برق می زد و . مینیاتوري اش باخ می زد

.تأللو داشت

در جلوي او، کاپیتان گارسیا که سیاه مست بود با بطري اي در یک دستش، باد به غبغب انداخته به 

اکنون سرمست از آزادي . ندگی اش را می کردداشت کیف ز. هنرمند امر می کرد که بهتر بنوازد

کامل خود و این واقعیت فرح بخش و مهیج بود که آخراالمر به اصل خویش بازگشته و آن چیزي 

.یک راهزن کوهستان: شده بود که نیاکانش قبل از او همواره چنین بودند

ود و باخ می زد، داشت جلوي نوازنده، که طوالنی تر از همه دفعات عمرش روي سرش ایستاده ب

دکتر هوروات مجبور شد اذعان کند که موسیقی اش بد نبود، و آن مرد استعدادي . می رقصید

.داشت



212

بعد، وقتی که نهایتاً روي زمین ولو شد، و در حالی که یک دستش ویولون بود و دست دیگرش 

. نرمند دیگري رفتپاپیون، و سخت به نفس نفس افتاد و به زمین خیره شد، کاپیتان گارسیا سراغ ه

او متوجه پسر کوبایی شد و او را زیر نور کشاند، اما بعد، وقتی هنرمند با شرم بسیار چیزي را با 

لبخند گفت، کاپیتان گارسیا غرش خنده سر داد و بعد از در میان گذاشتن این لطیفه فوق العاده با 

.سایر گروه، با محبت به پشت پسر زد و بطري را به او داد

ان چشمان کاپیتان بر چهره دکتر هوروات افتاد، و پیش از آن که وي بفهمد چه اتفاقی دارد ناگه

. می افتد، دکتر هورات دید که به میان جمعی شنیع در زیر نور کور کننده اي کشیده شده است

کاپیتان گارسیا به او دستور داد که برنامه اي اجرا کند، و وقتی دکتر هوروات با صدایی که از 

نزجار و غیظ می لرزید، سعی کرد به او بفهماند که وي تنها یک موعظه گر است، کاپیتان این را ا

.یک توهین به شخص خودش تلقی کرد و هفت تیرش را بیرون کشید

"!برقص، براي من برقص": گارسیا دستور داد

هد تا شرافتش در واقع، کامالً آماده بوده جانش را از دست بد. دکتر هوروات نمی خواست برقصد

. نه این که از این بوزینه مستی که اسلحه اش را زیر دماغ او تکان می داد نترسیده باشد. را

در واقع، به قدري ترسیده بود که سیل عظیمی از ناسزا از دهانش به بیرون فوروان . ترسیده بود

.زد، و او با یکی از غراترین نمایش هایش خود را از ترس،خشم و شرم خالی کرد
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جوري غرید که هرگز آن چنان نغریده بود، و وصداي پر جالل و جوان وي در قله کوه ها هزاران 

بار انعکاس یافت، و هر چند این سیل فحاشی می توانست میلیون ها نفر از پیروانش را عمیقاً شگفت 

.زده کند، اما به هر حال یکی از جالب ترین و جسورانه ترین خطابه هاي او بود

ي که متوجهش نشده بود این بود که حاال که رو به روي تفنگ ایستاده بود و بهترین خطابه آن چیز

اش را ایراد می کرد، در واقع کاپیتان گارسیا به مقصودش رسیده بود و وي را وادار کرده بود 

همه آن چه در خشم و انزجارش می فهمید این بود که غرش صدایش کوه ها را به . نمایش بدهد

ر آورده بود؛ در حالی که هنوز داشت می غرید، کم کم به نوعی متوجه این موضوع شد و لرزه د

این مسئله او را به شکل قابل مالحظه اي آرام . به انعکاس صداي خود با رضایت خاطر گوش سپرد

.کرد، و متوقف شد تا نفسی تازه کند

Muy " :کاپیتان گارسیا در حالی که لبانش ملچ ملوچ می کرد گفت bienچه با . ، خیلی خوب

".استعداد

او بطري را به دکتر هوروات داد، و هر چند دکتر خودش بعداً نتوانست کامالً این موضوع را باور 

.کند، اما مبلغ جوان انجیل یک قلپ نسبتاً بزرگ از یک مشروب قوي باال انداخت

وي تخته سنگ خوابیده سپس تلو تلو خوران به ظلمات شب برگشت و وقتی که دید دختر هنوز ر

با این احساس که گویی به خانه برگشته است، در نهایت نزاکت در کنار او روي . خیالش راحت شد

قلبش هنوز از غیظ می تپید و پیشانی اش را عرق پوشانده بود و ذهنش مملو از . زمین جا گرفت
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. دایشان راحت تر بودکلمات جدید و حتی گزنده تري بود که به شکل عباراتی در می آمدند که ا

.مبلغ جوان انجیل پس از چند آه عمیق و اندکی غرولند، در خوابی شیرین فرو رفت

نوزدهمفصل

آلمایو با خود اندیشید که شب برایشان خوب است، همان طور که : ستارگان در اوج درخشش بود

ستارگان، . ا خیره شداو روي سنگ ها به پشت لم داد و به ستاره ه. روز براي پلیس ها خوب بود

آن ها از آسمان آمده . جایی بود که خدایان قدیمی، هزاران سال پیش، از آن جا آمده بودند

اما بعد اسپانیایی ها از زمین سر –بودند، و مدتهاي بسیار طوالنی بر آدمیان حکم رانده بودند 

شیطان را آورده بودند که رسیده بودند و خدایان کهن را نابود کرده بودند؛ آن ها با خود خدا و

بقایاي خدایان کهن در سرتاسر سرزمین پراکنده . عظیم تر می نمود، که بسیار قدرتمند تر بودند

شده بودند، اما اکنون چیزي نبودند جز سنگ هاي مبهوتی که همه قدرت جادویی شان را از دست 

ده بودند، چرا که از خدا و مردم دیگر به آن ها ایمان نداشتند، چرا که مرعوب ش. داده بودند

مردم به این چیزجدید ایمان آورده بودند چون قدرتش را به . شیطان جدید شکست خورده بودند

استعداد واقعی آن جا –آلمایو همیشه با احترام عمیقی به آسمان نگاه می کرد . اثبات رسانده بود

.بود

به اشکال عجیب و غریب وجود باالي سرش سایه هاي در هم پیچیده کاکتوس ها و سنگ هایی

اما این فقط یک توهم . داشت که بعضی اوقات به نظر می رسید حرکت می کنند و حیات می یابند

این نامی بود . "ستاره باز"دوستانش اغلب به او می گفتند . بود، چرا که زمین به انسان تعلق داشت
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ماستاال به . به ماستاال اعتیاد داشتندکه در دره هاي حاره اي محل تولد وي به کسانی می دادند که

اما او را فقط به شوخی به . آن ها سرخوشی می داد و باعث می شد خدا را در توهماتشان ببینند

این نام می خواندند، نه این که چون از آن برگ ها استفاده می کرد، که فقط به درد دهاتی هاي 

ینقطعش براي یافتن استعدادي عظیم تر و پیري مثل مادرش می خورد، بلکه به خاطر جستجوي ال

هرکس براي زنده . برتر؛ می گفتند که انگار او همه آن ها را می بلعد، و باز بیشتر می خواهد

.از قضاي روزگار او بیش از هرکس بدان نیاز داشت. بودن به شعبده احتیاج دارد

ی بخت و اقبال برایش باقی اکنون با اندك دوستانش در کوهستان متواري بود، و امید داشت کم

احتماالً . مانده باشد، و در شبه جزیره جنوبی سپاهیان تحت امر ژنرال رامون هنوز وفادار باشند

این جوري مجبور بود اموراتش را صرفاً با ستارگان . دیگر هرگز کلوپ شبانه اش را نمی دید

آورده نشده شان از راز و درخشان دوردست هاي آسمان بگذراند، با آن وعده مکرر و هرگز بر 

امکان داشت آن میلیون ها نور در آسمان هم چیزي جز تقلب و خدعه نباشد، و آن ها هم . جادو

چیزي بیشتر از آن متقلبان و جاعالنی که وي در صحن کلوپ اش دیده بود براي عرضه کردن 

.نداشته باشند

موجودي فوق العاده که در با این همه می دانست جایی در این جهان دوستی منتظرش است،

. قدرت بی همتایش شکی وجود ندارد، و هویتش مدت هاست که بر وي معلوم گردیده است

هزاران نفر او را دیده بودند، و این تنها از بخت بد بود که آلمایو هرگز با چشمان خودش وي را 

ببیند چه کاري از دست شاید آلمایو را به سخره گرفته بود؛ یا شاید هنوز می خواست . ندیده بود
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او پاي هر قیمتی ایستاده . وي بر می آید، تا کجا جلو می رود، حاضر به پرداخت چه قیمتی است

بود، فقط مسئله این بود که هر آن چه را داشت تا کنون در طبق اخالص نهاده بود، و بنابراین 

اعت ممکن بود دیگر خیلی ظرف چند روز، یا چند س. معامله باید یا االن سر می گرفت یا هیچوقت

: اما احتماالً قیمتی که باید می پرداخت تا او را با دو جفت چشم خودش ببیند همین بود. دیر شود

قدري عجیب بود که از وي خواسته شد بود این قدرها . او کامالً آماده بود و نمی ترسید. مردن

تري را پرداخته بودند تا مجوز پیش برود در حالی که دیگران صرفاً بهاي معمول و بسیار ارزان

.پلیدي و بی آبرویی را بگیرند

و دستیارش فکر کند تا یأس و اضطرابی فوق العاده گریبانگیرش "جک"کافی بود به این جناب 

این درست نبود که از بین همه آدم ها او، آلمایو، رخصت دیدار . شود و تقریباً از عصبانیت زار بزند

ارزش خود را نشان داده بود، او با وسواس زیاد هر گناهی را که –هزاران بار –او . وي را نیابد

کشیشان برایش توصیف کرده بودند مرتکب شده بود تا آن کسی که بر این زمین پلشت حکم می 

، یا بلکه دستیارش، یا هر دو، او را "جک"راند خشنود کند؛ تنها توضیح ممکن این بود که این جناب 

بودند و داشتند از شکنجه کردنش لذت می بردند، و شاید این هم بخشی از قیمتی دست انداخته

.بود که او باید می پرداخت

نزدیک به ده سال می شد که جز آشغال هاي ارزان قیمت سیرك چیزي بدو عرضه نشده بود، حتی 

یز واقعی اگر آن ها خودشان، خودشان را هنرمند واقعی به حساب می آوردند، و حاال، که آن چ
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پیدایش شده بود، به نظر می رسید دارد از چنگش در می رود، تقریباً این طور به نظر می رسید 

.که خیلی دیر شده باشد

آن ها در حومه . با این همه، بخت با آن ها در فرارشان یار بود، و او امیدش را از دست نداده بود

و مجبور شده بودند با عجله به سمت سلسله شهر به تعدادي از بقایاي نیروي امنیتی برخورد کرده

تا جایی که راه . جبال بروند، و مسلسل ها با اولین نشانه دشمن یا حتی حیات شلیک می کردند

ادامه داشت به سمت کوهها راندند و بعد تعدادي اسب و یک راهنما یافتند که مسیر را به آنها نشان 

بگذراند و این که بیش ازدو روز طول نمی کشد که راهنما قسم خورد که آن ها را از کوه . دهد

.سوار اسب به دامنه جنوبی و اولین مواضع نظامی ژنرال رامون برسند

در جنوب متصل می کردند ] 1[آن ها می توانستند از جاده اي که پایتخت را مستقیماً به شهر گومباز

خطر سه ساعت رانندگی در مسیر بروند و برخی از مردان تصمیم گرفتند این شانس را بیازمایند و

اگر بخت با ایشان یار می بود، می توانستند در کمتر از چهار ساعت . یک جاده باز را به جان بخرند

به ژنرال رامون برسند، و بعد هلی کوپتري به پرواز در می آمد تا آلمایو را در کوره راه سلسله 

ین طور که آن جا دراز کشیده بود و به اوضاع هنوز می توانست مرتب شود، و هم. جبال بیابد

دور و بر خطري –سکوت گوش فرا سپرده بود، و به سایه نگهبانان بر لبه پرتگاه نگاه می کرد 

اطمینانی تازه، قدرت تازه اي در بدنش و –تهدید نمی کرد، و تنها شب با آغوش بازش آن جا بود 

دبیاري محض بود اگر هیچکدام از افرادش ب. ایمان تازه اي به ستارگان تابان در خود حس کرد

. با شکست خوردن خیلی فاصله داشت. نمی توانستند از کوه بگذرند، و بخت هنوز با او یار بود
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به آرامی از آسمان پایین می آمد، همان طور که جناب . فردا صبح، هلی کوپتر دنبالشان می آمد

وداشت می توانست با دو جفت چشم هنوز رویاگونه آرز. در برنامه اش چنین می کرد"جک"

خودش او را ببیند، با اوحرف بزند، و همه آن چه را انجام داده تا لیاقت توجه وي را داشته باشد 

به او بگوید، و همان طور که داشت خوابش می برد، در قلبش این عطش آزاردهنده و نابودکننده 

.براي یافتن استعداد را حس می کرد

[1] Gombaz

ستمبیفصل

با طلوع آفتاب، دگر باره راهی جاده شدند، در حالی که اکنون دیگر همه در یک ماشین بودند، 

چراکه کاپیتان گارسیا ملتفت شده بود، حتی در این صورت هم، براي رسیدن به مقصدش به زحمت 

آن ها بقدري تنگ در هم چپیده بودند و گرما آن قدر زیاد بود که دکتر . بنزین کافی دارد

وروات هر از گاهی از هوش می رفت، و این مواقع البته مایه تسکین بود چرا که وقتی حواسش ه

سر جایش بر می گشت، جهش ماشین بر روي جاده خاکی، چشم انداز پرتگاهی که چند متري 

بیشتر با آن ها فاصله نداشت، تماس فیزیکی با پسر کوبایی، که عمالً او را در آغوش گرفته بود، 

ی عروسک که روي شانه اگه اولسن، که جلوي او نشسته بود، لم داده بود، چهره برافروخته نگاه ته

و عرق کرده همسفرانش، و بوي خفه کننده فلز بیش از حد گرما دیده بیش از آن بود که وي 

بتواند تاب آرد؛ انگار رو به روي نیشخند شیطان نشسته باشی، و در واقع در خالل کل این ماجرا 

.دکتر افتاده بود که دشمنش به او عنایت خاصی داردبه دل 
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".دکتر هوروات، بد به دلت راه نده، دیگر زیاد طول نمی کشد": عروسک خس خس کنان گفت

و تهدید شرورانه اي که در این عبارت نهفته بود قابل انکار نبود، چرا که از بخت بد آن ها، در 

ان گارسیا پریده بود که بتواند موج رادیو را بگیرد؛ او ساعات اولیه صبح، مستی آن قدر از سر کاپیت

گم و گور "خوزه آلمایوي خون آشام، راهزن، قاتل"فهمیده بود که پایتخت سقوط کرده و آن 

شده است؛ اما بعد که به فرامین جنوبی ها گوش داده بود، اطالع یافته بود که شهر بندري گومباز، 

ر بود و مصمم بود که براي برقراري مجدد نظم و آرامش پایتخت زیر نظر ژنرال رامون، هنوز وفادا

و بنابراین کاپیتان گارسیا تصمیم گرفت راهش را به سمت گومباز کج کند؛ این تنها . را به زیر بکشد

این جا بود که به زندانیانش اعالم کرد، آن ها . راه فرار ممکن براي رسیدن به ساحل سالمت بود

و –تحویل می دهد و آن ها در مورد سرنوشت ایشان تصمیم خواهند گرفت را به مقامات ذي ربط

بعضی از آن . سپس با یک چشمک دوستانه افزود که همه چیز به مکان ژنرال آلمایو بستگی دارد

ها در این چرخش تازه حوادث کور سوي امیدي می دیدند؛ دکتر هوروات پخته تر از این حرف ها 

شخیالی ناگهانی در همسفرانش وي را می آزرد، چرا که در آن صرفاً بود، و این گونه بروز خو

او می دانست که اکنون داشت . نشانه بیمارگونه و تا حدي بزدالنه خواب و خیال خام را می دید

تغاس همه پیروزي هاي قبلی در برابر دشمنش، و تغاس همه موفقیت هاي جهاد روحانی اش را 

قابل او تحقیر و بدجوري له و لورده و وادار به عقب نشینی شده روح شیطان که در م. پس می داد

بود، با لطایف الحیل و مکارانه وي را اغوا کرده بود تا قدم به مملکتی بگذارد که زیر سلطه شخص 
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خودش بوده است، و بر این مبناي روشن اکنون داشت دکتر هوروات را بدون ترحم مجازات می 

.کرد

و با دستانش روي سینه اش ".نمی کنم از این مهلکه جان سالم به در ببریمفکر ": دکتر اعالم کرد

صلیبی کشید، چرا که آن طور که تنگ پسر کوبایی و دختر آمریکایی نشسته بود نمی توانست 

".شیطان کارش را خواهد کرد". دستانش را جاي دیگري بگذارد

دکتر هوروات شما . دوباره شروع کرد": دختر در حالی که سرش را با ناراحتی تکان می داد گفت

البته این کار شما براي سخنرانی شیوه جذابی است ولی به . واقعاً باید عقلتان به این چیزها برسد

".خوبی می دانید که شیطان وجود ندارد، و زاییده خیاالت عوام است

یه را در یک دیگر چه خبر است، جناب کشیش؟ این جور به نظر می رسد که قاف": عروسک پرسید

".مسئله شخصی باخته اید و دارید عذاب می کشید

او تنها نگاه تندي به آن موجود مشمئزکننده . دکتر هوروات به خود زحمت جواب دادن نداد

.انداخت

نه، قربان، یک وقت سوء تفاهم پیش نیاید، ممکن است من ": عروسک از در توضیح دادن در آمد

همه ما که آلت دستیم . من به ابرعروسک گردان معتقدم. میک عروسک باشم، ولی ملحد نیست

".چنین اعتقادي داریم

.دکتر هوروات چشمانش را بست

یکموبیستفصل
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صخره هاي خاکستري و درختچه هاي سبز نقره فام سیرا : دره داشت از تاریکی در می آمد

اما نور هنوز قادر نبود داشتند آرام آرام به سمت آسمان رنگباخته سر می کشیدند،] 1[دولورس

تقریباً راهی در میان نبود و آن چه از مسیر پر پیچ و خم و گیج . به کنج تمام زوایاي زمین برسد

اسب ها به ارتفاع زیاد . کننده باقی مانده هر لحظه به نظر می آمد در پیچ بعدي به پایان برسد

پیاده شوند و به زبان بسته ها عادت نداشتند و آن ها یک بار دیگر مجبور شدند از اسب ها 

.استراحت بدهند

دختر اسپانیایی داشت به طلوع آفتاب می نگریست، و به نظر رادتسکی رسید که، ممکن بود او 

از لحظه اي که سفارتخانه . صرفاً داشت از منظره لذت می برد و به هیچ چیز دیگري نمی اندیشید

رادتسکی انتظار داشت . ب یا وحشت بروز نداده بودرا ترك گفته بودند، هرگز، نشانه اي از اضطرا

در . که دختر عصبی شود، گریه کند، به البه بیافتد، اما دختر آرام و خویشتن دار باقی مانده بود

شاید . آخرین توقفشان، دختر در نهایت آرامش روي زمین خوابیده بود و هرگز شکایت نکرده بود

او زنجیري با . اطمینان درونی عمیق در او وجود داشت صرفاً بهت زده بود، یا شاید هم نوعی 

رادتسکی می توانست . صلیب طالیی کوچک به گردن آویخته بود و شاید به خدا ایمان داشت

با آن موهاي سیاه که رگه هایی از نور صبحگاهی بر آن افتاده . نیمرخ او را مقابل آسمان ببیند

تو گویی، جوانی او و جوانی خورشید در حال . آمدبود، نه فقط زیبا که سعادتمند به نظر می 

دختر به نظر رازآلود می رسید و همین که این . طلوع، نوعی اتحاد اطمینان بخش بنا کرده بودند

در زمین رازي وجود . فکر به ذهن رادتسکی خطور کرد، بر کوته بینی خودش سرتکان داد
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دختر صحبت کند؛ اندك گفتگویی می توانست با این همه او اصالً جرأت نداشت کالمی با . نداشت

راز چهره یک زن چیزي نیست جز تمنایی در دل مرد؛ یک . آن تصویر وهم آلود را زایل کند

رویابافی دیگر، یک نمایش خوب، نقابی زیرکانه بر چیزي فانی و پیش پاافتاده؛ برنامه اي نه 

.چندان متفاوت از برنامه شعبده بازان کاربلد دوره گرد

چیزي بیشتر از یک رعشه زیرکانه قلمو نیست، چیزي نیست جز دست ] 2[از لبخند جیاکوندار

اما هنوز داشت می گشت، و به غرابت آن چهره –او می دانست . هنرمندي که خوب اجرا می کند

دانستن کافی نیست؛ امید همیشه . چشم می دوخت که انگار چیزي براي پیشکش در چنته داشت

.اقآن جاست و اشتی

او همچنین می دانست دیاز که روي زمین خوابیده، یک شارالتان بود و بس، و این که داشت به 

او می دانست که . آلمایو خیانت می کرد و کوچکترین حرکت وي را به دشمنانش خبر می داد

بارون احتماالً چیزي جز یک دائم الخمر نبود، و در عمق این ژست انزوا و رازآلودگی تقریباً 

و جداي از این حرف ها، او خودش را می . افیزیکی چیزي بیشتر از یک بغلی مشروب پنهان نبودمت

، یک خبرنگار سوئدي، که تا جایی که می توانست به خوبی و با ]3[شناخت، الیف برگستورم

جسارت نقش اوتو رادتسکی را بازي کرده بود، تا به شخص دیکتاتور نزدیک شود و داستان یک 

.را بنویسدمومن واقعی

بعید بود . او براي خودش وظیفه دشواري مقرر کرده بود و آن را بیش از حد خوب پیش برده بود

براي به دست آوردن آن، به حد انسانی که می خواهد . که زنده بماند و داستانش را بنویسد
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ی بایست روحش را به شیطان بقروشد به شیطان نزدیک شده بود، و کامالً محتمل بود که اکنون م

تنها کسی که حقیقت را می دانست کاردار سوئد بود که مکرراً به وي . بهاي این کار را می پرداخت

.هشدار داد بود اگر مشکلی پیش بیاید کار بسیار کمی از دستش براي او برمی آید

او نقشش را خوب بازي کرده بود، و فیزیکش هم به یاري اش آمده بود، چهره اي صاف و بی حیا، 

با چشمان آبی کم رنگ، در حالی که جاي زخمی مشخصاً آلمانی را بر یکی از گونه هایش داشت 

او ظاهر، منش و حالت، اوتو رادتسکی یک ماجراجوي . که ناشی از تصادف ماشین بود و نه دوئل–

آزاده را داشت، سرباز سرنوشت، یکی از معتمدترین افسران چترباز هیتلر، قاچاقچی اسلحه، 

او فیزیکی . و توانسته بود ترفندش را به کار بندد و خوزه آلمایو را فریب دهد–بی باك مردي 

ایده آل براي این کار داشت؛ کافی بود وارد هر سرفرماندهی نظامی، براي نمونه در خاورمیانه، 

.بشود و بالفاصله این شخصیتش مفروض گرفته شود

آلمایو را با خود داشتند، که صخره ها را می آنها شش سرباز، و دو تن از محافظان شخصی 

بعید بود هلی کوپتر آن ها را در این وانفساي . آنها اکنون در کشور رافائل گومز بودند. پاییدند

سنگ و صخره پیدا کند و حتی بعیدتر بود که هیچکدام از قاصدان توانسته باشند به سرفرماندهی 

او نقشه اش را گشود و یک بار دیگر آن را . ان بودنددست کم از تعقیب شدن در ام. جنوبی برسند

وارسی کرد، اما هیچ جاده اي به این جا نمی رسید، و تنها بزرگراهی که به گومباز می رفت، یک 

.چرخ بزرگ دور سلسله جبال می زد
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به یاري بغلی مشروبش، می توانست این حس . بارون بی هیچ تشویشی روي تخته سنگی نشسته بود

را حفظ کند و تاریخ را، عظیم ترین وقایع و هر آن چه را بر سرخودش آمده بود، به تفرعنش

لباس هایش اکنون کمی چروك خورده بود، اما باز هم . جنبش ناچیزي زیر پاهایش تقلیل دهد

موفق شده بود که ژست فضل شخصی، و تمایلش به مقاومت بدون خشونت، و طرد مطلق هر چیزي 

این طور . وقعیت انسانی در این سال هاي پیشاتاریخی مربوط می شد، حفظ کندرا که به نوعی با م

نبود که گویی دارد به امیدي پنهانی پر و بال می دهد تا قدرت الهی که متولی تکوین است ، و 

هنوز، از قرار، مراقب تکامل موجودات زنده هم هست، متوجه اعتراض غضب آلود، اما ساکت، وي 

طی بیست و پنج سال گذشته او یک . شخصی و تقریباً نوعی بهداشت فردي بودماجرا شرافت . شود

یک معترض با وجدان که علیه محدودیت هاي زیستی، فکري و فیزیکی –انقالبی راسخ بوده است 

او از یک خانواده بسیار نجیب و . که بر نوع بشر تحمیل شده دست به اعتراض بلند کرده است

قدیمی آمده بود، قبیله اي از آرمانگراهاي نابودنشدنی، و او سرسختانه، هر چند با بی اعتنایی، 

.تمکین اجتناب کرده بوداز قبول کردن، سهیم شدن و

او به خود اجازه داد بود از ماجرایی به ماجرایی دیگر پرت شود، و مانند چوب پنبه اي غرق 

چیزي نبود که مایه شگفتی وي شود، حتی . نشدنی وراي هر چیزي که زیر او بود غوطه بخورد

ر را در اتاق هاي گاز خوزه آلمایو؛ او در مقایسه با یک دیکتاتور آلمانی مشخص که شش ملیون نف

در راستاي نوعی خرافات ایدئولوژیک که از خرافات این کوخون رویاباف کمتر بدوي نبود و فقط 

.با واژه هاي معاصر بیان شده بود ،محو کرده بود، یک فرد کم دل و جرأت به حساب می آمد
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مانده بود؛ او او در طول سفر بی خیال باقی. دختر سرخپوست به آرامی روي زمین نشسته بود

تنها وقتی جیغ و . همیشه چادرنشین بود و به نظر نمی رسید بی جهت مشوش یا نارحت بشود

دادش به هوا رفت و سر آلمایو داد کشید و سعی کرد بر صورت وي ناخن بکشد که جوراب 

و آلمای. نایلونش به سنگی گرفت و در رفت و یا آن هنگام که آستین لباس آمریکایی اش پاره شد

او را به شکل خنده داري نگه داشت، و در آخرین توقفشان، بی آن که حتی به خود زحمت دهد از 

.انظار کنار گیرد از او کام گرفت

"تو چرا با این نمی روي؟": بعد چشمکی به رادتسکی زد و به دختر اسپانیایی اشاره کرد و پرسید

".این کار زشتی است": رادتسکی گفت

د که آلمایو دارد با دیاز حرف می زند، و به دختر لبخند می زند و اشاره می کمی بعد، متوجه ش

بروم ببینم می توانم براي خوردن ": راداسکی تفنگ یکی از سربازان را گرفت و به او گفت. کند

".چیزي بزنم

ین پس از چند دقیقه، به باالي نخستین برآمدگی رسید و وقتی به پای. او از تخته سنگ ها باال رفت

او دید که دیاز دست دختر . نگاه کرد دید که دیاز دارد به آرامی به سمت دختر قدم بر می دارد

رادتسکی کمی پایین آمد و چند تکه سنگ . را گرفت و او را با خودش به مسیري خارج از دید برد

معلوم بود را کنار زد و دوباره دیاز را دید که دست دختر را گرفته بود وداشت گام بر می داشت و 

او هر از گاهی با دلهره به عقب بر می گشت تا ببیند که آیا آلمایو در . دارد دنبال جایی می گردد

رادتسکی تفنگش را باال برد و به . بعد دختر را پشت تخته سنگی هل داد. معرض دید هست یا نه
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وح می توانست دیاز او به وض. اما بعد لبخند زد، و اسلحه اش را پایین آورد–خوبی نشانه گرفت 

را ببیند که جلوي دختر ایستاده بود و یک دسته ورق از جیبش در آورد، و با ناراحتی و عصبیتی 

باید می فهمید؛ این ها تنها کلک هایی . رادتسکی خندید. آشکار بعضی از کلک هایش را انجام داد

آمد و تفنگ را تحویل سرباز از باالي مسیر پایین . بودند که پیر پسر هنوز می توانست انجام دهد

.داد

از پشت کو ه ها پیدایش شد و . در این زمان بود که صداي هلی کوپتر را براي نخستین بار شنیدند

باالخره، پیغام بران . به سمت آن ها حرکت کرد، هرچند معلوم نبود آیا آن ها را دیده است یا نه

ارتشی بود و آن ها می توانستند شماره سفید یک هلی کوپتر. توانسته بودند به ژنرال رامون برسند

. سربازان تیر هوایی شلیک کردند تا توجه خدمه را جلب کنند. رسته نظامی را روي آن بخوانند

آلمایو در دم روي پاهایش ایستاد و با صورتی سفید و نیشخندي به پهناي صورت کالهش را تکان 

اکنون در . آن ها پیش گرفت؛ دیده شده بودندهلی کوپتر دور تندي زد و راهش را به سمت . داد

ارتفاع حداکثر ده متري باالي سر آن ها معلق بود و آن ها به راحتی می توانستند خلبان و افسران 

.پشت او را ببینند

غرش تند مسلسل ها، صداي گوشخراش گلوله ها، فوران گرد و غبار از : و بعد ناگهان شروع شد

اً در جایش خشکش زده بود در حالی که کالهش را باال گرفته بود، روي سنگ ها و آلمایو مطلق

انگار دارد سالم می دهد، و بعد به آستین سفید دست چپش نگاه کرد که خون داشت بر آن ظاهر 

براي لحظه اي که به درازاي ابدیت گذشت، هلی . او به آرامی پشت تخته سنگی رفت. می شد
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دو تا از سربازان کشته شدند، اما بقیه . بر آن ها گلوله پاشیدکوپتر باالي سر آن ها معلق ماند و

بعد هلی کوپتر تقریباً به صورت عمودي باال رفت و دور . اکنون داشتند در جواب شلیک می کردند

معلوم بود که هم خودش و هم لباس هاي . دختر سرخپوست پشت تخته سنگی چمباتمه زده بود. شد

دختر . ه اند به قسمی که امید بهبودي برایشان متصور نبودآمریکاي اش بدجوري آسیب دید

شکایت نمی کرد و گریه سر نداد و چهره اش آن حالت پذیرش را که به قدمت قرن ها بود در خود 

.او با چشمان باز مرد، در حالی که آرام به جلویش خیره شده بود. داشت

نداشتند که پنهان شوند و کاري هم نمی هنوز نه ساعت از نور روز باقی مانده بود و آن ها جایی

مشخص بود که هلی کوپتر به زودي باز . توانستند بکنند جز این که آن مسیر باریک را ادامه دهند

.دو تا از اسب ها زخم برداشته و باید سقط می شدند. می گشت

ود و بعد غیبش راهنمایشان ناپدید شده بود؛ او را دیدند که روي سنگ ها جهشی بلند انجام داده ب

.آن ها در حالی که به آسمان چشم دو خته بودند یک بار دیگر راهشان را پیش گرفتند. زده بود

بازوي چپ آلمایو دو گلوله خورده بود و زخم بدي داشت؛ رادتسکی می دانست که زخم ظرف 

شدند، در بعد یک بار دیگر صداي موتور شنیدند، و بالفاصله پراکنده . چند ساعت عفونت می کرد

حالی که منتظر بودند هلی کوپتر دوباره پیدایش شود، اما آسمان خالی ماند، اما صداي موتور 

صدا از سمت دیگر برآمدگی تخته سنگ . همین طور می آمد، تا این که در دوردست فروکش کرد

ایشان ها می آمد و با توجه به این که خلبان می دانست آن ها االن کجا هستند عجیب بود که پید

دو ساعت دیگر پیش رفتند و باز صداي موتور، این بار از همان نزدیکی ها، به وضوح . نکرده باشد
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رادتسکی به سختی می توانست آن چه را . شنیده می شد، یک بار دیگر ایستادند و گوش دادند

.می شنید باور کند

"ماشین،": گفت

نقشه خوبی . به این نقشه نگاه کن. ن جا نیستدیوانه شده اي؟ هیچ جاده اي ای": آلمایو فریاد زد 

".ارتش آن را یک سال پیش چاپ کرده است. است

بایستی هلی . درست بود؛ هیچ جاده اي آن جا نبود. رادتسکی یک بار دیگر نقشه را وارسی کرد

بعد صداي ماشین ها را دوباره، از خیلی . کوپتر در طرف اشتباه برآمدگی به دنبالشان می گشت

آن ها، صد . یک، شنیدند و این بار صداي غیرقابل اشتباه نا گرفتنی دنده، ترمز و چرخ ها آمدنزد

جاده اي آن جا بود، یک . یاردي، مسیر را تا باالي برآمدگی دنبال کردند و در سکوت خیره شدند

.جاده خاکی، و رد چرخ ها بر آن بود

دختر . و سیگار برگش را روي زمین له کرد"اي فاحشه آمریکایی"آلمایو مأیوسانه فریاد بر آورد 

توانسته بود او را متقاعد کند که راه هاي جدید بسازد؛ این راه ها قرار بود تمدن را به روستاهاي 

ارتش و پلیس این ایده را تأیید کرده . دورافتاده ببرند و سرنوشت روستاییان را بهبود ببخشند

و بنابراین آلمایو راه هاي جدید ساخته بود، همان طور بهترین راه براي کنترل ملت بود، . بودند

که سیستم تلفن را برپا کرده بود، تا کل مملکت را در چنگ داشته باشد، و این جا یکی از این جاده 

.ها بود که به قدري جدید بود که هنوز در نقشه عالمتگذاري نشده بود
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می دانست که تنها یک معجزه می تواند او آلمایو. اکنون در اختیار گشت هاي نظامی افتاده بودند

همین طور که در مسیر باالتر می رفتند و به باالي جاده رسیدند، دهنه اسبش را . را نجات دهد

کشید، دهانش خشک شد و چشمانش یخ زد، و احتماالً براي نخستین بار در زندگی اش واقعاً 

.ترسید، و با وحشت فوق العاده اي تفی بر زمین انداخت

چرا که نخستین چیزي که دید دختر آمریکایی بود که روي سنگی پشت کادیالك سیاهی نشسته 

عینک بر چشم داشت و . بود، و داشت چیزي را در دفترچه یادداشت روي زانوي اش می نوشت

.کامالً محو نامه اش شده بود

[1] Sierra Dolores

[2] Giaconda .م–همان لبخند ژوکوند معروف –

[3] Leif Bergstorm

دوموبیستفصل

با این درد فیزیکی اي که داشت و با بی حالی ناشی از خونریزي، و با این تبی که هنوز چیزي 

نمی شد که آن . نشده داشت بر شقیقه هایش می کوفت، اول فکر کرد که دارد یک روح می بیند

ان داده بود و هیچ کس هرگز او به یکی از معتمدترین افسرانش فرم. دختر باشد؛ او مرده بود

.جرأت نکرده بود از فرامین وي سرباز بزند

اما بعد چهره هاي انسانی دیگري را هم دید که همگی در یک کادیالك و دو جیپ نظامی فشره 

شده بودند، و سربازانی که آن جا ایستاده بودند و حرف می زدند، و افسري که بطري اي را بر 
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دستوراتش را اجرا . نست در دم چهره کاپیتان گارسیا را به جا آوردلبانش می فشرد، و او توا

در . نکرده بودند؛ و این بیش از هر آن چه در چند ساعت گذشته تجربه کرده بود او را تکان داد

اوج خشم، مهمیزي به اسبش زد و اسب از روي تخته سنگ تقریباً به میان دره جهید، و بعد، شیهه 

آلمایو از اسب پایین آمد . عقب کشید، چرا که بیش از سوارش ترسیده بودکشان خودش را دوباره 

و در حالی که از میان دندان هاي به هم فشرده اش ناسزا می گفت دور تخته سنگ چرخید، و 

.او را دیدند. ناگهان باالي جاده اي که به سمت آسمان می رفت ظاهر شد

ا، که هنوز داشت می نوشید، بطري را به آرامی آن ها در سکوت به وي زل زدند و کاپیتان گارسی

پایین آورد و بیش از دیگران خیره ماند، چرا که می دانست تا جایی که به او مربوط می شود این 

در حین این که آلمایو پایین می آمد و به آرامی به سوي او گام بر می داشت، . پایان سفرش است

می . اك کرد، و خبردار ایستاد و اداي احترام کردگارسیا بطري را کنار انداخت، دهانش را پ

که تنها چند صد متري پایین آن ها –خواست به آلمایو بگوید که سعی داشته به شهر گومباز برسد 

اما بعد شنیده بود که پادگان آن جا هم شورش کرده و طرف دشمنان آلمایو را –قرار داشت 

.، و منتظر فرامین ایستادگرفته بودند، اما ساکت و خبردار باقی ماند

در این زمان بود که چشم دختر از نامه اي که داشت می نوشت، به آلمایو افتاد و فریادي از سر 

بعد دید که او بدجوري زخمی . شعف کشید و صورتش را شادي در برگرفت و به سمت وي دوید

.شده، و چهره اش به علت خستگی و درماندگی رنگ پریده است
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"اوه، عزیزك بی چاره ام، چه کارت کرده اند؟": زددختر فریاد 

کاپیتان بر سر افرادش فریاد زد و . او فحش داد و دختر را کنار زد و دستوراتش را به گارسیا داد

آن ها به سمت ماشین ها دویدند، و زندانیان را از آن بیرون کشیدند و آن ها را در کنار جاده 

ارسیا به جوخه اعدام فرمان آماده باش داد و آن ها گ. پشت به تخته سنگ ها ردیف کردند

برخاستند و تفنگ هایشان را باال بردند، و بعد در حالی که باور نداشت خودش بخشیده شود، 

.کاپیتان اولین فرمان را داد

با انگشتش به زندانیانی که کنار تخته سنگ ها قطار شده بودند اشاره . اما آلمایو او را متوقف کرد

و فرمان را خودت اعالم –تو هم با آن ها می میري . تو هم برو پیش آن ها": به او گفتکرد و

".خواهی کرد

نگاهی مالل انگیز بر آلمایو انداخت، و این حداکثر مخالفتی بود که . گارسیا بالفاصله اطاعت کرد

هرگز توانسته بود به این مرد ابراز کند؛ بعد رفت و در انتهاي صف قرار گرفت، کاله کپش را عقب 

طالي زندگی .زد و زوزه کشان اولین فرمان را اعالم کرد؛ نوبت او بود که مایملکش به یغما برود

او . داشت از چنگش در می آمد؛ و جیب کسانی را که به زندگی ادامه می دادند پر می کرد

ممنون بود که سنت دیرینه این سرزمین، یعنی این لطف که افسران فرمان اعدام خودشان را صادر 

و خود کنند، به او اعطاء شده بود، چرا که براي او شعف و سرمستی اي ناشی از شور و هیجان 

او اکنون مشتاق آن بود که . بزرگ بینی فراهم می کرد که باعث می شد هضم مرگ ساده تر باشد
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تا آخرش را زندگی کند، مرگش را تا نهایتش زندگی کند، اما باید صبر می کرد، چرا که آلمایو 

.داشت به آرامی از جلوي زندانیان می گذشت و به چهره شان می نگریست

التی شرافتمندانه رو به جوخه اعدام ایستاده بود و به آن ها از سر تحقیر می دکتر هوروات با ح

نگریست، حالتی که اگر عکسش به دست زنش می رسید باعث می شد همسر بی نوایش با غرور و 

او به درگاه خداوند شاکر بود که داشت به این مخمصه پایان می داد؛ به فکرش . شعف گریه کند

آمریکایی ترین چیزي بوده که تاکنون روي کره خاکی رخ داده -طمئناً غیررسید که این ماجرا م

.است، اما بعد تصلیب را به یاد آورد و فهمید که در افکارش چه قدر به کفر نزدیک شده است

"چرا این کار را می کنی، خوزه؟": چارلی کوهن پرسید

رافائل گومز قصر در نمی رود، با این کار دیگر این مردك. چارلی، بسپرش به من": آلمایو گفت

او جرأت می کند، این . مگر نه؟ هیچ کس قبالً جرأت نکرده شهروندان امریکایی را تیرباران کند

"بابا کیست؟

.او داشت به پسر کوبایی نگاه می کرد

.و آلمایو خندید"تنها سوپرمن واقعی جهان،": چارلی گفت

. فقط سیاست است. اصالً مسئله شخصی نیست": تاو انگشتش را به مبلغ انجیل نشان داد و گف

شما مرد خوبی هستید و من . قدرت را به دست آوردن سخت است و حفظ کردن آن هم سخت است

".شما همیشه بهترین کلمات را پیدا می کنید–از آن چه درباره شیطان می گویید خوشم می آید 

".م می بینممن اکنون دارم او را با چشمان خود": مبلغ انجیل گفت
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فقط مردي که دارد . اوه، نه، نمی بینید، فقط دارید یک مرد را می بیند": آلمایو با عصبانیت گفت

".سخت تر از دیگران تالش می کند

پیرزن آن . او اکنون رو به روي مادرش بود و نیشخندي زد؛ مادرش حتی او را به جا نیاورده بود

آلمایو می . گاو پیر نشخوار می کرد و از خنده می لرزیدجا ایستاده بود و داشت مانند یک ماده 

. دانست آن کیف گرانقیمت آمریکایی که او براي مادرش خریده بود پر از برگ هاي ماستاال است

او هرگز نشنیده بود کسی، حتی مشهورترین سیاستمداران مملکت، در بین همه بزرگان زمین، باشد 

قطعاً . حتی خود رهبر آزادي بخش هم چنین نکرده بود. که جرأت کند مادرش را تیرباران کند

بدترین کاري که کسی می توانست انجام –بهترین نحوه اثبات خواست و اراده –بدترین گناه بود 

احساس بهتري به وي دست داد و نیشخندش بزرگتر شد؛ او تقریباً با امتنان به مادرش . دهد

.کردمادر داشت خیلی کارها برایش می. نگریست

می دانی، تو برایم بدشانسی ": سراغ آقاي شلدون وکیل رفت وبا انگشتش به او اشاره کرد و گفت

من اصالً نباید هیچ جوري دستانم را . تو صادقی. من نباید سراغ تجارت مشروع می رفتم. آوردي

".شاید تو من را نابود کردي. به صداقت آلوده می کردم، حتی اگر دستکش دستم بود

به زور نگاهی به موسیو آنتوان تردست انداخت که مغرورانه با پیراهن و بند شلوار آن جا او 

موسیو آنتوان نمی دانست چرا قرار است . ایستاده بود و کت با دقت تاشده اش را در دست داشت

بمیرد، بنابراین تصمیم گرفت که قرار است به خاطر فرانسه بمیرد، و این تصمیم باعث شد احساس 

.لی بهتري بکندخی
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عروسک به او خیره شد و به نظر –و بعد عروسک گردان بود که عروسکش را در دست داشت 

او همه –و بعد هم دلقک موسیقی نواز با آن لباس و ویولون مینیاتوري اش –هراسیده می رسید 

ف بیرون اما او از ص. سعی کرد نگاهش به دختر نیفتد. را می شناخت، آشغال هاي بی قیمت سیرك

خوزه از خوبی او در . زده بود و روبه روي وي قرار داشت، و خوزه سریع چشمانش را دزدید

.هراس بود

"برگرد همان جا،": او بی آن که به دختر نگاه کند به او گفت

خوزه، خواهش می کنم بفهم که مریضی، به کمک پزشکی، معالجه و پرستاري ": دختر با تمنا گفت

من . د با من به آمریکا بیایی، و آن جا از یک روانکاو شایسته کمک بگیريبای. احتیاج داري

".می گذارند که بروي. مطمئنم که حتی دشمنان سیاسی تو هم این را می فهمند

رادتسکی نزد او آمده بود و داشت با عصبانیت چیزي طلب می . آلمایو ناسزا گفت و او را عقب زد

ي نمی شود تقصیر این قتل را بر گردن رژیم تازه رافائل گومز بر سرش فریاد زد که هیچ جور. کرد

براي اجراي این طرح خیلی دیر بود و کلی شاهد وجود داشت؛ رهبران جدید بی هیچ . انداخت

اوکی، اوکی، اما باز هم ": اما کوخون به آرامی به وي گفت. مشکلی حقیقت را بر مال می کردند

".من این کار را می کنم، شگون دارد

در این دقایق پایانی او منتظر آن لحظه مقتضی . این چارلی کوهن بود که جانشان را نجات داد

کوخون اکنون نیمه . بود، و هر نشانه اي از بروز یأس، درد و تب را در چهره آلمایو زیر نظر داشت

به لحظاتی هست که یک انسان . دیوانه شده بود، و معلوم بود که کلی خون از دست داده است
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.کوچکترین خس و خاشاك امید چنگ می زند

.چارلی قدم پیش گذاشت

برایت . خوزه، قبل از این که این کار را کنی، فقط می خواستم بدانی که چرا به دیدنت آمدم"

".این دفعه برایت گیرش آوردم، خوزه. خبرهایی دارم

ارقه قدیمی آشنا را در چارلی کوهن آن ب. آلمایو در دم فهمید. الزم نبود اسم طرف را ببرد

.چشمانش دید؛ قیافه مشتاق و تشنه یک استعدادیاب، یک جستجوگر

این هم تلگرافی که سه روز پیش . شاید فکر کنی دارم دروغ می گویم": چارلی کوهن گفت

".[1[او همین پایین است، در گومباز، در هتل فلورس. دریافت کردم

. می دانست که حقیقت دارد. اما آلمایو نگرفتش. دادتلگراف را از جیبش در آورد و به دست وي

این . حریف و واقعاً بزرگی پیدایش می شود-فن- همیشه می دانست که روزي هنرمند همه

طبیعی بود حاال که فقط معجزه اي می توانست آلمایو را نجات دهد، سر و کله آن جناب در این 

ر کمی برایش باقی مانده بود، و جهان داشت توان بسیا. شهر کوچک به اسم گومباز پیدا شده بود

پیش رویش می رقصید و غوطه می خورد؛ اگر ایمانش پشت او نایستاده بود مدت ها پیش وا داده 

.بود

و بعد دید که انگشتی به شهرك غبار گرفته اي در پایین "هتل فلورس،"شنید که کسی می گوید 

.جاده اشاره کرد

چهره آلمایو براي آخرین بار می نگرد، و می دانست که قرار رادتسکی می دانست که دارد به
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. با حالت خرسندي، انتظار و تحیر کودکانه: است این چهره را تا زنده است این گونه به یاد بیاورد

او لحظه کوتاهی رو به شهرك بر جاي ماند، گویی دیدن آن مکان پیغامی مخفی را به او منتقل 

بعد آلمایو به سمت ماشین رفت و محافظان و . تمام و کمال بودمی کرد که حاکی از قوت قلب

به او گفتند که شهرك اکنون در دست . کاپیتان گارسیا به پایش افتادند که مرتکب این حماقت نشود

. دشمنانش است؛ و اگر از جاده، با این ماشین، وارد آن شود بالفاصله شناسایی و دستگیر می شود

اي باعث شده که این خطر فوق العاده را به جان بخرد، باید اگر موضوع مهم و حیاتی

.مسیرکوهستان را پیش بگیرد و سعی کند بی آن که دیده شود به شهرك رخنه کند

او بدون حضور ذهن گوش داد، در حالی که چشمانش ثابت مانده بودند گویی در خلسه اي 

بعد با یک پرش سریع جاده را . می نگردسعادتمندانه به دیوارهاي سفید و بام هاي تخت آن پایین 

.ترك گفت و رفت

هر چند او دستوري نداده بود، محافظانش مانند سگ هاي تربیت شده اي که منتظر سوت نمی 

و بعد رادتسکی شگفت زده شد وقتی که دید سایه اي سیاه هم از شیب تند و . مانند دنبالش رفتند

به زحمت می توانست آن چه را می بیند باور کند چرا که او. دشوار در پی او پایین رفت؛ دیاز بود

آخرین چیزي که از آن موجود انتظار داشت این بود که چنان وفاداري و شجاعتی از خود نشان 

.بدهد
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در این لحظه بود که فریاد بلند و دورگه اي از طرف جاده بلند شد و تفنگ ها جرقه زدند و دکتر 

کاپیتان گارسیا بود که با شور و : ان خود را به آن سمت برگرداندهوروات چهره رنگپریده و هراس

.شعف دستور تیرباران خودش را صادر کرده بود

او می دانست که این آخرین شانس وي براي آن است که با خشنودي از صحنه خارج شود؛ آلمایو 

دار وي را نجات بازي را باخته بود و هیچ قدرتی در زمین وجود نداشت که بتواند خدمتکار وفا

آن رسوایی اعظم در انتظارش بود، یعنی مرگ خجالت آور کسانی که نمی دانستند چطور . دهد 

شکنجه می شد، زنده زنده سوزانده می شد و بعد با جیغ و فریاد زیر نگاه مردمی که بر : بمیرند

خیابان ها این کار صحه می گذاشتند در حالی که به بدنش قوطی هاي حلبی وصل شده بود، در 

کشیده می شد؛ ولوله کرکننده و آشناي ایشان هزاران نفر تازه را به پشت پنجره ها و باالي بام ها 

می آورد چرا که این وضعیت به معنی سقوط یک جبار و تولد جبار دیگري بود، و حتی یک سگ 

وجد او در این آخرین جشنش درست در آن لحظه. هم جرأت نمی کرد به الشه او نزدیک شود

مستانه، استصیال خنده آور، غیظ، خشم فلج کننده و شعف بود که دستش را به فرمان کشتن باال 

برد و دستور را فریاد زد؛ کاله کپش در هوا به پرواز درآمد و بر زمین افتاد و بعد بدنش دنبال آن 

.رفت

اصیل، یک هنرمند خداي بزرگ، با همه این تف": اوله ینسون عروسک به ارباب رنگ پریده اش گفت

".یک استعداد واقعی، عزیز من. بود

صداي روشن شدن موتور و جیغ چرخ ها به گوش رسید و عروسک به سرعت سرش را به سمت 
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باالي جاده چرخاند؛ دختر آمریکایی پشت فرمان کادیالك پریده بود، و ماشین داشت در جاده 

.ته باشد باشد شیرجه می رفتخاکی مانند حشره سیاهی که دو بال از گرد و غبار داش

"دخترك هم که رفت، می خواهد چه کار کند؟": عروسک آهی کشید

"شاید فکر می کند می تواند او را نجات دهد،": عروسک گردان گفت

هوم، من اول باید از شما موجودات بی نوا بشنوم که آیا هرگز ": عروسک خس خس کنان گفت

".استکسی روي این کره خاکی نجات یافته 

و شاید عاشق . او یکی از آن دختران خوش نیت و مصمم آمریکایی است": اگه اولسون گفت

".از این اتفاق ها می افتد. اوست

عروسک به ابر گرد و غبار در آن پایین نگاهی کرد و بعد سرش را تکان داد و باز هم خرخرکنان 

خب، من فقط می توانم این ": د گفتدر حالی که این دفعه رگه اي از احساسات در صدایش پیدا بو

".خوشحالم که انسان نیستم: را بگویم

[1] Flores

(آخرفصل(سوموبیستفصل

تلو تلو خوران از مسیر سنگی پایین می رفت، و بر لبانش لبخندي نقش بسته بود که از جنس آن 

ن از پهناي بی تفاوتی لبخندهایی بود که لحظه اي گذرا زمانی بر لبان آدمیان می افتد که ناگها

اي که ایشان را احاطه کرده است نشانه اي به در می آید حاکی از آن که فراموش نشده اند، که 

سمت چپ بدنش داشت از درد می تپید، و خارها و سنگ ها گوشت تنش را می . تنها نیستند
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شد، و بعد او مجبور شکافتند؛ شهر سفید در زیر پایش داشت می رقصید و غالباً تقریباً ناپدید می 

اما همین که از آشفته بازار کاکتوسها و تخته سنگ . بود بایستد و صبر کند تا جهان به جایش برگردد

ها بیرون آمد و قدم به سنگ فرش نخستین خیابانی گذاشت که مغازه داران دوزانو بر روي 

شد زنان به بیرون می صندلی هاي جلوي مغازه هایشان نشسته بودند، و همین که از جایی رد می 

دویدند تا کودکانشان را از خیابان جمع کنند، دوباره سر حال آمد و تقریباً احساس کرد دارد آواز 

آن ها او را شناختند و با چهره هاي هراسان به وي زل زدند، و نمی توانستند آن چه را . می خواند

ل کرده بود و بی مهابا از مغازه وقتی آلمایو از آرایشگري که بدجوري ه. می دیدند باور کنند

اش بیرون زده بود و هنوز تیغ در دستش داشت پرسید که هتل فلورس کجاست، آرایشگر به زحمت 

او فقط با تیغش اشاره کرد، و با تمام وجود می خواست . توانست صدایی از گلوي اش در آورد

نده به پیش زن و بچه هایش آلمایو راهش را بکشد و برود تا وي همه چیز را فراموش کند، و ز

.برگردد

".من را ببر آن جا"

چهره آرایشگر ناگهان اضظرابی جنون آمیز به خود گرفت، اما با چشمانی مبهوت شده راه افتاد، 

او را به هتل راهنمایی نمود، و به در اشاره کرد، و هم این که . گویی در خلسه اي فرو رفته است

و به مسلسل دستی یکی از محافظان آلمایو بر خورد کرد؛ آلمایو وارد شد، عقب عقب رفت، 

ناگهان دیوانه وار به کناري جهید و شروع به دویدن کرد، اما بعد، که فهمید به شکل معجزه آسایی 

زنده مانده است، ناگهان فضولی اش بر ترسش غلبه کرد، و با شجاعت فوق العاده اي که بعدها 
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همان جا ایستاد و مشغول دید زدن شد، چرا که بعد عمري خاص و عام بر آن صحه می گذاشتند،

.این ماجرایی نادر بود که می توانست تا ابد براي مشتریانش تعریف کند و شهره شهر شود

آلمایو قدم به درون البی گذاشت که مثل همیشه همان طوطی زنجیر شده به میله اي در پشت سر 

مت راست البی واقع بود، که از طریق یک ورودي پیشخوان صندوقدار قرار داشت؛ یک بار در س

.چند رعیت وحشت زده به وي خیره شده بودند. دیگر به خیابان می خورد

او بالفور به بار رفت و یک مشروب سفارش داد، و بعد یکی دیگر، و بعد بطري را گرفت و تا جایی 

عکس قاب گرفته اي از همین که بطري را زمین گذاشت. که نفسش اجازه می داد آن را سرکشید

یا وقت نکرده بودند آن را پایین بکشند یا هنوز –خود را دید که باالي سر صاحب کافه قرار داشت 

و از وضعیت خوف زده و چشمان از حدقه در آمده آن مرد فهمید که –آن قدر ها مطمئن نبودند 

این موضوع وحشت کرد که سعی کرد سوالش را بپرسد، اما ناگهان چنان از . او را شناخته است

شاید ال سینیور بی اعتنا به او شهر را ترك و در جستجوي استعداد به جاي دیگري کوچ کرده باشد 

."جک": که به زحمت و با صداي خفه اي تنها همین کلمه از دهانش خارج شد

وت چشمان صاحب کافه بیشتر از حدقه در آمد و در وضعیت گیجی فلج کننده اي همان جا در سک

.ایستاد

.آلمایو با دست سالمش یقه او را گرفت و تکان داد

"کدام اطاق؟ کجاست؟. سینیور جک، این جا اقامت دارد. االغ، حرف بزن"

صاحب کافه که در غباري از حیرت و وحشت گم شده بود فهمید که، هر چند عجیب به نظر می آمد 
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است که با دستیارش در هتل اقامت داشت ، اما ژنرال معظم آلمایو شماره اتاق آرتیستی را می خو

نهیاتاً صدایش را بازیافت و بریده بریده . و هر شب در تنها کلوپ شبانه شهر برنامه اجرا می کرد

و همین که دست آلمایو گلوي اش را رها کرد و دید که او تلو تلو "طبقه سوم، اتاق یازده،": گفت

ت، قبل از این که حتی بتواند دوباره افکارش را سر و خوران به البی برگشت و از پله ها باال رف

سامان دهد بطري را گرفت و کل مشروبی را که حنجره و دهان می توانست جذب کند به حلقش 

.ریخت

آلمایو از پله ها باال رفت و لحظه اي بر عدد یازده که با حروف سیاه لعابی پیش رویش قرار داشت 

ده بود، و این امید کور و مجنون وار که وجودش را با هر ضربه تبش و مشروبی که خور. خیره ماند

قلبش به تپش در می آورد باعث شده بود کل جهان دور سرش بچرخد، و این عدد یازده در پنج 

باالخره او یکی از آن ها را . شش جهت مختلف و باالي پنج دستگیره در به پرواز در آمده بود

.او قدم به داخل گذاشت. قرار شدسکوتی بر. گرفت و در را فشار داد

جهان هنوز دور سرش می گردید، اما او توانست قدرت و غضب کافی بیابد و به آن دستور توقف 

نخستین چیزي که دید مرد کوچکی بود که با لباس هاي چروکیده بر صندلی اي نشسته . بدهد

ظر افکند، آلمایو دید که سیمایی زرد رنگ داشت و آلمایو مشتاقانه به جزئیات چهره اش ن. بود

سفیدي چشمانش هم به زردي می زد، و موهاي چرب و نامرتبش هم مانند صورتش بود، و دید که 

مرد یک بسته کبریت : بعد چیز دیگري دید. این مرد دارد با نیشخند تمسخرآمیزي به او می نگرد

بود؛ او کبریت را در آشپزخانه در بغل داشت، و یکی از آن ها همین االن در دستش خاموش شده
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سوراخ بینی اش فرو برد، و در حالی که آلمایو داشت نگاه می کرد، وي بوي سولفور را با شعف 

بدنام ترین شهر ": خاصی فرو داد و از روي چیزي شبیه اندوه و دلتنگی آه کشید وبه انگلیسی گفت

. نمی دهی، جک، می دانماما تو اهمیتی. همه جا پر از سرخپوستان مست. و رقت انگیزترین هتل

دیگر . از خیلی وقت پیش بی خیال شدي. بی خیال شدي. تو دیگر به هیچ چیز اهمیت نمی دهی

چشمت را بر –فقط چرت می زنی . از دور خارج شده اي. داشتم داشتم می کنی. تقال نمی کنی

مه انگلیسی سرخپوست عزیز، مایه تأسف است، هر چند شرط می بندم یک کل. همه چیز می بندي

".بزرگترین–این بابا استعداد بزرگی بود . خیلی مایه تأسف است. هم نمی فهمی

در حالی که روزنامه اي چهره اش را "این بابا"تختی در سمت راست پنجره قرار داشت، و 

همه آن چه آلمایو می توانست ببیند شلوار سیاه و نوك . پوشانده بود روي آن دراز کشید بود

می توانست خرخر مرد را بشنود و ببیند که روزنامه روي بینی و . شده کفش هایش بوددستدوزي 

بعد مرد ناله اي کرد و کمی تکان خورد، اما صورتش هنوز غیرقابل . دهانش باال و پایین می رود

.همه آن چه آلمایو می توانست ببیند موهاي سفیدي در پشت سر وي بود. دیدن بود

ما در گذشته به عظمت دست یافتیم، اما االن . بله، آن روزها گذشت": گفتآن یکی با بدعنقی 

".فقط خاطره باقی مانده است

کبریت دیگري از جعبه بیرون کشید و آن را روشن کرد و بعد از یک ثانیه فوتش کرد و بالفاصله 

دودش را با رضایت عمیقی فرو داد

.

به قول آن یکی رفقیمان چنین کنند . بله، قربانت گردم، باید اضافه کنم تنها خاطره و دلتنگی"
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. به زحمت می شود با آن زندگی ات را بگذرانی–استعداد خیلی کمی باقی مانده است . بزرگان

اما تو، سرخپوست عزیز، تو فقط مست هستی و اهمیتی نمی دهی و با انگلیسی شاهی آشنایی 

".نداري

".من انگلیسی بلدم": آلمایو گفت

.مرد کمی متعجب شد و ابروانش را باال انداخت

را به هم می زنی؟ –این حق مسلم هر مرد انگلیسی –بلدي؟ و این جا چه کار داري و خلوت ما "

"حاال، کی هستی؟

".من خوزه آلمایو هستم": سرخپوست گفت

ک دورش حلقه زدند، و او به دلیل هیجان و لحظاتی گذشت که طی آن دید شش یا هفت مرد کوچ

از دست دادن خون احساس می کرد دارد پس می افتد، اما آن مرد چیز غریبی در خود داشت و 

.این مایه قوت قلب بود

"خوزه آلمایو،": او تکرار کرد

.طرف یک کبریت دیگر روشن کرد و ناگهان ده ها نور کوچک دور آلمایو به رقصیدن در آمدند

".هرگز به گوشم نخورده است":گفت مرد

منتظر ماند تا کبریت خاموش شود و بعد آن را نزدیک دماغش آورد، و تقریباً آن را به درون 

از –خاطرات باشکوهی از چیزهاي گذشته ": سوراخ بینی اش فرو کرد، و دودش را فرو داد و گفت

".مکان هایی واقعاً شعف نگیز
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تش را جمع کرد و جهانی که به دورش می چرخید را متوقف کرد و آلمایو یک بار دیگر همه قدر

گوش کنید، شما می دانید که من که هستم، مطئمنم که درباره من ": آن را ثابت نگه داشت و گفت

".من دچار مشکل شدم... من . شنیده اید

.مرد به ظاهر عالقه مند شده بود

،به نظر می رسید این ماجرا در این پایین خب . می شنوي، جک؟ این مرد مشکل پیدا کرده است"

. به اندازه کافی امروز فراموشی داشتی. چیز جدیدي باشد، مگر نه؟ شنیدي جک؟ یاهللا، پاشو

".یاهللا، پاشو، خودت را بپذیر

هشیار همان - براي لحظه اي نیمه. غرغري از تختخواب به گوش رسید و مرد روزنامه را کنار زد

مردي مسن وبا قیافه اي اصیل بود، و آلمایو با احترام اندیشید که، چهره . جا خیره درازکش ماند

ریش اسپانیایی . تأثیرگذاري دارد، خطوط صورتش قوي و جذاب بود، و موهایش یک دست سفید

او با اکراه روي یک بازویش . کرواتش باز بود و جلیقه سیلک سیاهی به تن داشت. کوتاهی داشت

.به نظر غمگین، ناراحت و آزرده می آمد. زدبلند شد و به آلمایو زل 

چه خبر است؟ این مرد کیست؟ چرا نمی توانم براي لحظه اي این دنیاي لعنتی را ": پرسید

"فراموش کنم؟ چرا یک لحظه هم آرامش ندارم؟ این سرخپوست خل و چل کیست؟

نزدیک بود و به هنوز داشت به اندك امیدي چنگ می زد، اما یأس به قدري. آلمایو جواب نداد

چنان سرعت بی رحمانه اي داشت خودش را به وي می رساند که مجبور شد همه شجاعت و همه 

.ایمانش را فرابخواند تا بتواند ادامه دهد
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من درباره شما شنیده ام، من سال هاست که دارم درباره شما می ": با صداي خفه و ضعیفی گفت

".من به این موضوع باور دارم. می گویند که شما برترین هستید. شنوم

".فکر می کند که ما برترین هستیم. می شنوي جک؟ به ما باور دارد": مرد کوچک گفت

"اگر کسی در این مکان ادعاي عنوان برترین را بکند من هستم و بس": جک گفت

در اکنون روي تخت نشسته بود و انگشتانش را . معلوم بود که کلمات آلمایو به دلش نشسته است

.موهاي شکوهمندش که به سفیدي برف بود فرو کرد

در . خب مرد جوان، مایه خوشوقتی است که تو خیلی چیزها درباره ما شنیده اي": آن یکی گفت

این جناب جک هنوز هنرمند خوبی است، هر چند، باید اذعان . واقع، بسیار مایه خوشوقتی است

این جا نشسته ام و محض خاطر . ر، من هم نیستماز این نظ. کرد که دیگر آن چه قبالً بود نیست

خاطرات خوش قدیمی، سولفور معطر این کبریت ها را بو می کشم، به جاي این که یک کار درست 

".قطعاً زوال قدرت رخ داده است، نزول، نمی شود منکرش شد. و حسابی بکنم

ما دیر یا زود خوراك همه. کسی منکرش نیست": پیرمرد در حالی که سرش را تکان می داد گفت

".سگ ها می شویم

اما ما در روزگار خودمان هنر مندان بزرگی بودیم، واقعاً بودیم، هر چند عده کمی به یاد می "

و دوست ما در این جا، جک، . آورند، اما بعضی ها هنوز با شگفتی از آن زمان صحبت می کنند

فم را باور نکنی، اما او قادر بود کاري کند حاال، مرد جوان، شاید حر. برترین در بین همه ما بود

به خصوص کارش در –که خورشید بایستد و زمین بلرزد، و می توانست کاري کند که سیل بیاید 
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و طاعون، البته اگر این حرف حمل بر خودستایی نشود باید بگویم –مورد سیل حرف نداشت 

حقه اي سوار کنیم، و اگر امشب به تماشاي اما هنوز می توانیم یکی دو . طاعون بیشتر شگرد من بود

".برنامه بیایی، خواهی دید

اصالً با روزهاي گذشته قابل قیاس . اصالً ربطی به آن موقع ندارد": پیر مرد غرولندکنان گفت

البته، خب، زودباوري نسل جدید کمتر شده و بدبین تر گشته اند، آن ها این را در خود –نیست 

مان داشته باشند و این کار را براي هنرمندان واقعی مشکل و مشکل تر می ندارند که به شما ای

".خیلی ناراحت کننده است. کند

خب، حاال، نمی خواهد دوباره آب غوره بگیري، جک، تو دل این مرد جوان را ": مرد دیگر گفت

".خب که چی؟ تو از دور خارج شده اي. ریش می کنی

مواظب دهنت باش و به ":بر وي انداخت بر سر او غرید که جک در حالی که نگاه خرد کننده اي

"بدون من کجا بودي؟. من نگو از دور خارج شده

"و تو بدون من کجا بودي؟": مرد کوچک پرسید

".اصالً نمی فهمم چرا با تو همکاري می کنم": جک گفت

شد، ما همیشه خب، سعی کن به یاد بیاوري که کالً چه طور شروع": مرد کوچک تمسخرکنان گفت

بدون من یک پاپاسی هم نمی توانستی در . یک تیم کامل. به هم احتیاج داشتیم. شریک بودیم

این درست است که نور افکن روي تو می افتد، اما . من بخشی از نمایش هستم، یادت باشد. بیاوري
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زده به لوله او ناگهان متوقف شده و وحشت ".من پادویی هستم که همه کارهاي کثیف را می کند

.اسلحه اي که در دست آلمایو بود زل زد

".می خواهم با چشمان خودم ببینم. یاهللا، می خواهم ببینمش":کوخون گفت 

حال این بابا مثل این که دارد بد ": مرد کوچک که با نآرامی در صندلی اش وول می خورد گفت

"چرا امشب به کلوپ نمی آیی؟. می شود

می . وقتی خیلی کمی دارم، به من نشان بده که چه کار می توانی بکنی": آلمایو به آرامی گفت

".زود باش، یا می کشمت، هر دوتایتان را. می خواهم با چشمان خودم ببینم. خواهم بدانم

اما . جک عزیزم ، به نظر می رسید این مرد جوان تعریف ما را خیلی شنیده است": رفیق جک گفت

به نظرم تو باید کاري برایش . بازان دوره گرد فقیر انتظار زیادي داردمتأسفانه به نظرم از شعبده 

".با توجه به قیافه اش سنجیده تر است–عاقالنه تر است . بکنی

"چرا یک لحظه هم آرامش ندارم؟": جک پرسید

".این بهاي مشهور بودن است. خب، چون از قرار چیزکی از شهرتت باقی است": دستیارش گفت

".حال هیچ کاري را ندارم": ی که روي تخت نشسته و سرش را پایین انداخته بود گفتجک در حال

دوران پرشکوه گذشته رفته . تو هم باید مثل هر کس دیگري خرجت را دربیاوري": دستیارش گفت

به عقیده من اگر این مرد جوان گلوله اي در قلب تو خالی کند، که از قرار به نظر می آید . اند

".حتی اگر در ظاهر باورکردنی نباشد. ش را دارد، تو واقعاً خواهی مردتوانایی ا

"خیلی خوب، خیلی خوب،": جک غرولند کرد
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کوخون داشت از تب می سوخت و . او آهی کشید و بلند شد و نگاهی به چشمان آلمایو انداخت

جا ایستاده او اسلحه به دست آن. زیادي هم نوشیده بود، و اضطراب و امید مجنونش کرده بود

جایی در ناخودآگاه ذهنش، مشتاق . بود، و مذبوحانه می خواست باور بیاورد، می خواست ببیند

اما تقلب زیاد دیده بود، همه آن چه را استعداد آن ها می توانست . آن بود که سرش کاله بگذارند

بود، هنوز هشیار -عرضه کند دیده بود، همه طناب ها را می شناخت، و هر چند خسته و نیمه

دانشی در او بود که باعث می شد بتواند، تقریباً علیرغم وجود خودش، در برابر چشمان یک 

.هیپنوتزیم کار مقاومت کند

. اکنون، آن چه را من می توانم انجام بدهم خواهی دید... با دقت نگاه کن . نگاه کن": جک گفت

"...ق می مانماکنون می بینی که من در هوا باال می روم و در فضا معل

اما آن چه آلمایو می دید پیرمردي بود که جوراب به پا داشت، و هوا را با دستانش وسط اتاق یک 

هتل ارزان قیمت به هم می زد، و یک اعالن کننده سیرك بود که روي صندلی نشسته بود، و داشت 

.بوي سولفور کبریت هاي سوخته را استنشاق می کرد

... این هم من، به آرامی باال می روم، در وسط هوا معلق می مانم ": تپیرمرد با حالتی جدي گف

"حیرت انگیز نیست؟ آیا این منظره معجزه آسا و ماوراء طبیعی نیست؟... و باالتر ... باالتر 

او همان جا ایستاده بود در حالی که شکمش از شلواربازش بیرون زده بود، دستانش را به شدت باز 

.ق چشمان آلمایو خیره شده بودکرده بود و به عم
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و، با اجازه شما، باید بگویم این اصالً با آن چه این پیرمرد در روزگار با شکوه ": دستیارش گفت

او را دوست داشتند، ستایش و تحسینش . او برترین بود. گذشته انجام می داد قابل مقایسه نیست

اما االن به . سر تعظیم فرو می آوردندمی کردند، و همه تاجداران اروپا با احترامی عمیق پیشش

".زور می تواند چند متري باالي زمین برود

".همه اش را دیدي. االن دوباره روي زمینم. حاال من را می بینی که پایین می آیم": پیرمرد گفت

و حاال شاید، در قبال این نمایش خصوصی این قدرت اعجاب انگیز، ممکن ": اعالن کننده پرسید

"ه مبلغ بیست دالر آمریکا را فقط به نشانه رفاقت از شما قرض بگیریم؟باشد ک

".هر دویتان را می کشم": آلمایو گفت

.آن ها در سکوت سرشار از حیرت به یکدیگر نگاه کردند

"من را معلق باالي زمین ندیدي؟": پیر مرد مضطربانه پرید

"...آشغال بی مصرف.صدها نفر مثل تو را دیده ام. تقلب کردي": آلمایو گفت

دارم همه قدرتم را . افتضاح است. افتضاح است. به درد نخورد! خداي من": پیرمرد با وحشت گفت

".از دست می دهم

اعالن کننده که خیلی رنگ و رو باخته نشسته و به اسلحه در دست آلمایو زل زده بود دهانش را 

اگر شما لطف . مایل است دوباره سعی کندمرد جوان، دوست من ": جنباند و با صدایی لرزان گفت

".شرایط این طوري خوب نیست... فرموده و لوله لسلحه تان را پایین بگیرید 

حقشان بود که زنده بمانند و به این زمین گل . آلمایو اندیشید که نه، به آن ها شلیک نمی کند
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یري، که تظاهر می کردند و آن ها مردانی بودند، مردان بدبخت حق. آلود بچسبند و در آن بلولند

سعی داشتند بیشتر به خاطر خودشان تا دیگران توهمی بیافرینند و انتظار چیزي را بکشند تا بی 

معنایی و ناچیزي خود را پنهان کنند، و به زندگی مبتذل، رنج آور و یکنواخت خود رمز و رازي 

. تلو خوران از پله ها پایین آمدبه آن ها پشت کرد و خارج شد، نرده ها را گرفت و تلو . ببخشند

آن ها که در بار بودند دیدند که از میان البی گذشت و قدم به روشنایی تند و خیره کننده بیرون 

آن ها هنوز به زندگی و . محافظانش رفته بودند. زمانی به این نور کور کننده خیره شد. گذاشت

.هرآن چه عرضه می کرد چنگ می زدند

.را جلوي خودش دیدبعد دخترآمریکایی 

در این نور کورکننده ظهرگاهی و در حالی که زمین زیر پایش می چرخید و می خواست او را 

اما بعد صداي او را . ابتدا باور نکرد. پرت کند، براي متمرکز نگاه داشتن چشمانش مشکل داشت

دختر آن خوبی شنید و آن مالحت و گرماي باورنکردنی را به جا آورد و یک بار دیگر در چشمان

.بیمارگونه و اشتیاق رام نشدنی براي نجات خودش را دید

تمامش . باید به من گوش بدهی... تو را به خدا، عزیزم، خواهش می کنم": دختر داشت می گفت

خوزه، خواهش می کنم، تو ... به آن ها می گویم. به تو کمک خواهم کرد. من با تو خواهم بود. کن

تو تبرئه می –محاکمه علنی –دادگاهی برگزار می شود . کشور کرده ايخیلی کارها براي این

"...شوي
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.او غرید و اسلحه اش را در آورد

. ما هنوز به هم احتیاج داریم. خوزه، لطفاً االن دعوا و مرافعه راه نیانداز": دختر داشت می گفت

"...حرفم را باور کن، اوضاع درست می شود

می خواست او را ول کند، یک بار براي همیشه از دستش . تر را بکشداما خوزه نمی خواست دخ

اگر او را می کشت، دختر براي همیشه بدبختش . خالص شود، نمی خواست او را با خودش ببرد

دختر این قابلیت را در خودش داشت؛ با سماجت با آن صداي شیرینش البه می کرد و . می کرد

ابخانه عمومی حرف می زد، و خوزه می دانست که دختر آن ها براي آن ها از راه ها و تلفن و کت

.را متقاعد می ساخت و او را هم با خودش به بهشت می کشاند

.دختر اکنون داشت گریه می کرد

"!آه، عزیز دلم، عزیز دل بیچاره من؛ تو پسرك غمگین و مغشوشی هستی": هق هق کنان گفت

ر و تندتر به دورش می چرخید، لرزش خنکی از میان آلمایو ترسید، و، همان طور که جهان تندت

.ستون فقراتش گذشت، چرا که به روشنی داشت صداي موسیقی آسمانی را می شنید

.چیزي را فریاد زد و پا به دویدن گذاشت

به نظرش رسید که ساعت هاست دارد می دود، اما آن ها که داشتند نگاه می کردند فقط یک 

لو خوران از دختري فاصله گرفت و کشان کشان از خیابان اصلی به میدان کوخون را دیدند که تلوت

او جایگاه آشناي نوازندگان را که در . عمومی شهر رسید در حالی که اسلحه اي در دست داشت

همه شهرهاي کوچک آن دیار وجود داشت شناخت، و آن جا ایستاد تا به او شلیک کنند و او را 
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د و بتواند با وي، آن تنها حقیقت موجود، حرف بزند، وي را دست آخر بکشند، تا اشتیاقش ارضا شو

با چشمانش بییند، نه مردمان متقلب را ، و به وي هر آن چه را انجام داده بگوید، و چانه بزند، و 

.بعد به زمین برگردد و همه چیزهاي واقعاً خوب را صاحب شود

هزاران دایره به دورش رقص گرفتند، و تازیانه اي را دید که گرد و غبار به شکل . بعد اتفاق افتاد

بر سینه اش احساس کرد، زمانی آن جا ایستاد، سرش باال رفت، دستانش باز شدند، و بعد ضربه 

به زمین افتاد اما هنوز زنده بود و هنوز لبخند می زد، و چشمانش . شالق دیگري بر وي فرود آمد

.رد از امید کمتر بودهنوز در آسمان به دنبال چیزي بود و د

سکوتی به پا شد، و بعد از پشت بام هاي پشت سرش سربازان مسلسل به دست دیدند که این سگ، 

.آن قدرها، هم بی کس و کار نبوده است

مردي به سمتش دوید، درحالی که دستانش را به عالمت تسلیم باالي سرش برده بود، و از ترس 

به شکلی عجیب و رقص گونه، می دوید، مرتب در گرد و غبار بیش از اندازه خم شده بود، اما باز

می چرخید تا به همگان نشان دهد که دستانش باالست و دارد تسلیم می شود؛ اما بعد مسیرش را 

به سمت آلمایو نزدیکتر کرد، چرخ کوچک دیگري زد، چهره اش را لبخند وحشت زده و متضرعانه 

زهم باالتر برد تا نشان دهد قصد سوءیی ندارد، و بعد، آخرین اي به هم ریخته بود، و دستانش را با

.مرحله دویدن در پیاده رو را به انجام رساند، و در آخر به آلمایو رسید، و کنار او زانو زد

او هیچ وقت این قدر نترسیده بود، و با این همه قلب پر از دودوزه بازي . دیاز داشت گریه می کرد

و نیازش به فریب دادن دوباره مردي که داشت می می مرد، و در اش، عشق عمیقش به تقلب،



253

نتیجه آماده بود هر چیزي را باور کند که قبالً ممکن نبود، به او جرأت داده بود جانش را به خطر 

.بیاندازد، و پیش آلمایو بیاید تا آخرین کلک دلگرم کننده اش را سوار کند

رش می لرزید و چشمانش از ترس به این ور آن ور می همین طور که کنار او زانو زده بود، و س

حالت خوب می شود، ": جهید، دستان او را گرفت، و توانست با صداي بلند و لرزانی به او بگوید 

مستقیماً به جهنم می . تو از پسش برآمدي. چند ثانیه دیگر که بگذرد، همه چیز از ان توست. خوزه

".عد بالفاصله به این جا بر می گرديروي، و او را مالقات خواهی کرد و ب

".اوکی می شوم. می دانم. اوکی": کوخون سرش را به شدت تکان داد و گفت

سربازان به سمت آن ها دویدند و دیاز یک بار دیگر آن حالت سراسیمه را به خود گرفت، و سعی 

اك پوشانده بود، و موهاي سیاه رنگ کرده اش را گرد و خ. کرد دستانش را حتی المقدور باال ببرد

سعی کرد اصالً تکان نخورد، چرا که ممکن بود یک سرباز . هر سانتی متر صورتش داشت می لرزید

عصبی ماشه را بچکاند، و با این همه، آن اشتیاق کهنه و عمیقش باعث شد با صدایی دلگرم کننده 

. مله دست و پا کرديبراي خودت یک معا. تو از پسش بر آمدي. اصالً جاي نگرانی نیست": بگوید

".از تو می خرندش

خودش می دانست که دارد دروغ می گوید، ولی در ضمن می دانست که دستش هرگز رو نمی 

در واقع، براي اولین بار در طول عمر شعبده بازي اش مطمئن بود که هرگز دستش رو نمی . شود

اده بود، همه شعبده بازانی را باالخره، او همه را شکست د. به نوعی، این لحظه پیروزي بود. شود

که تاکنون زیسته بودند، و هیچ کس هرگز نمی توانست آن چه را او در آستین پنهان کرده بود رو 
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کند، چرا که وعده بهشت و جهنم تنها لحظه اي در کل فعالیت یک شارالتان است که می تواند 

.مطمئن باشد دستش رو نمی شود

افسر . ایستاده بودند، و منتظر بودند که سگ دست آخر بی خیال شودسربازان، ساکت، دور آن ها 

هنوز تفنگش را نشانه گرفته بود، اما این را می شد تقریباً ترحم به آن راهزن بزرگ سقوط کرده به 

.حساب آورد

"از کجا دانستی به این جا می آیم؟": آلمایو زیر لب گفت

".یانت کردم، همیشه بهت خیانت می کردمبهت خ": دیاز به سرعت و هیجانزده پاسخ داد

آن چه ازت بر می آمد ... تو واقعاً . آفرین": آلمایو سري به نشان تأیید تکان داد و زیرلب گفت

"...انجام دادي

به آن ها . من واقعاً سخت کار کردم": دیاز در حالی که از میان اشک هایش لبخند می زد گفت

".در همه زندگی ام بدترین کارها را کردممن براي این که مطمئن باشم . بگو

.چشمان آلمایو داشت بسته می شد و لبانش کامالً سفید گشته بود

حاال می . حاال می توانی ببینی اش. تقریباً آن جایی. تو به آن جا می رسی": دیاز به سرعت گفت

"...حاال می آید که به تو خوش آمد بگوید... توانی ببینی اش 

.رأت داد یک دستش را پایین بیاورد و عاشقانه دور شانه آلمایو بیاندازداو به خود ج

".پسر، تو از عهده اش برآمدي"
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می توانست سر دیگران کاله . حاال داشت زار می زد، داشت از اشتیاق و امید و ناباوري زار می زد

خشان که سایه جهان کهنسال جایی بود بسیار در. بگذارد، ولی خودش را نمی توانست گول بزند

اي از رازآلودگی در آن نبود، و این گمان مداوم و قدیمی که انسان تنهاست و ارباب سرنوشت 

خویش است دیاز را با احساس اعالي بدبختی در برگرفته بود و به اشکانش چنان صداقتی داده 

.بود که به زحمت می توانست تحملش کند

خوران وارد هتل فلورس شد و به سمت مرد پشت دختري پریشان در حالی که زار می زد سکندري

".خواهش می کنم، لطفاً ، سفارت آمریکا را همین االن بگیرید": پیشخوان دوید و گفت

صاحب هتل لحظه اي نگاهی اندوهگین و ترحم انگیز به او انداخت و شماره مواقع ضروري را 

که شروع به صحبت کرد، نگاهی از دختر آن را گرفت و بعد، همین. گرفت و گوشی را به دختر داد

.سر رضایت شگرف به تلفن انداخت، و لبخند زد

.در غروب آفتاب، اسب ها مسیر را در دامنه کوه دنبال کردند، و به دره رسیدند

احساس . مبلغ جوان انجیل چیزي غریب و ناگوار را تجربه می کرد که کامالً برایش تازگی داشت

باال می آمد و بعد به گلوي اش می رسید و باعث می شد به سختی آب پوچی بود که از زیر قلبش 

به قدري خسته و درمانده بود، وحشت بیست و چهار ساعت گذشته به اندازه . دهنش را قورت دهد

اي غریب و بی سابقه بود، افکار و احساساتش به قدري مغشوش بود، به قدري آماده بود بازبا 

رو به رو شود، که مدتی طول کشید تا خودش را از این وضعیت نوعی پلیدي شوم شیطانی تازه 

فقط : تعلیق جدا کند و حواسش را به اندازه اي بازیابد که این احساس ناگهان آشنا را باز شناسد
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او براي نخستین بار بعد از مدتی بسیار بسیار طوالنی خندید، و با شعف و . خیلی گرسنه بود

و برش انداخت؛ او به نوعی احساس کرد آدمی متفاوت، و خشنودي ناگهانی نگاهی به دور 

درنهایت تعجب، کمتر جدي و حتی کمتر مصمم است؛ با خود فکر کرد شاد این طوري بهتر باشد 

اگر از آن لحظه به بعد براي عموم کمتر صحبت می کرد و براي افراد بیشتر، براي آنان که 

بهتر بود که گپ هاي دوستانه بیشتري داشته باشد و تنهایند، منزوي اند و گم شده اند، احتماالً 

خطابه هاي کمتري؛ غرش کمتري در صدایش و ترحم بیشتري در قلبش، و هرچند چونان گذشته 

مصمم بود که جهادش علیه شیطان را پی بگیرد، شاید بهتر بود که از آن چه آدمیان می توانند 

کم بر ارتاددشان دهد و خرد و خاکشیرشان براي هم انجام دهند سخن می گفت به جاي این که ح

کند؛ از خداوند تساهل یادبگیرد و احتماالً کمتر مزاحم او شود، او را به خود واگذرد، از این که 

وقت و بی وقت به نام او چنگ بیاندازد پرهیز کند، و با او چنان متساهالنه برخورد کند که گویی او 

ت و بخشش بر موجود کوبایی بدبخت که پشت سرش بود و او حتی نگاهی از سر شفق. نیز بشر است

. چند صباحی از دید او خارج شده بود، و انگار خود را پشت حفاظ کشیش قایم کرده بود، انداخت

دکتر هورات به سرعت –این تقصیر آن موجود بی نوا نبود که سعادت این استعدادمنحصر به فرد 

تعداد منحصر به فرد به او اعطا شده بود؛ کامالً قابل که شقاوت این اس- اشتباهش را تصحیح کرد

فهم است که انسان روي این کره خاکی خود را وقف آن کاري کند که در آن بهترین است، و خرج 

واقعیت این بود که دکتر هورات جوان واقعاً از ضرباتی که . زندگی اش را به نوعی درآورد

.خورده بود منگ شده بود



257

ار اسب پشتی او بود بهتر از دیگران با منظره اطرافشان جور بود؛ او با متانت زن سرخپوست که سو

روي زینش باال و پایین می رفت؛ در تاریک و روشنی ابدي آن سرزمین، با آن چهره مملو از رمز و 

راز که معنایی جز آن گیجی حاصل از ماستاال نداشت؛ مبلغ انجیل به این نتیجه رسید که واقعاً این 

ایرادي نداشت؛ تحت این شرایط، هر دکتري شاید دارویی مشابه تجویز می کرد، و حتی با کار 

.خود فکر کرد که شاید بد نباشد براي خودش هم از آن زن برگ هاي ماستاال طلب کند

جناب وکیل در این فکر بود که فیصله دادن به امور این جهانی خوزه آلمایو، تسویه مایملک او، 

و سود تجارت هایش چقدر پیچیده می تواند باشد؛ او اصالً نمی دانست با چه حساب هاي بانکی

و این فکر آخر –کسی باید قرار و مدار بگذارد و با چه کسی در این ارتباط تماس حاصل کند 

احتماالً ایمن ترین کار براي روح آدمی این نبود . باعث شد لرزش خفیفی بر ستون فقراتش بگذرد

بازرگانی بزرگ باشد؛ و شاید قدرت و ثروتی که دانش و توانایی او به این که وکیل یک شرکت

خوبی از آن محافظت کرده بود نقطه اوجی نباشد که صادق ترین وکال هم بتوانند از وراي آن با 

.وجدان آسوده به پاین نگاه کنند

ادتسکی که سوار صورت دختر اسپانیایی در مقابل آسمان به آرامی و مرموزي خود آسمان بود و ر

اسب پشتی دختر بود و نمی دانست که آیا دختر واقعاً توجهی به او نشان داده است یا خیر، یا این 

که اصالً او را فردا به یاد خواهد آورد، داشت به این فکر می کرد که باالخره در این جهان جادوي 

باً در قلب او هرز رفته و به واقعی وجود داشت، و به نوع بشر موهبت استعدادي اعطا شده که غال

.دست فراموشی سپرده شده است
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هیچوقت چیزي رخ نداده بود که بتواند او را متعجب یا دلنگران . بارون روي زینش چرت می زد

کند، و او می دانست بشر براي این که بتواند هنرمند واقعی شود و منبع الهام و آفرینش آزادانه 

ي در پیش دارد؛ این امر به نبوغ احتیاج داشت و بسیار بعید بود خود و شرف خود گردد، راه دراز

که انسان ها بتوانند در طول عمر خود به این عظمت راه یابند؛ اما او آماده بود این شانس را به 

ایشان بدهد در جستجوي بی پایان خود دور جهان بچرخد، و در لباس مبدل بی تفاوتی محض و 

.مترصد شکار کوچکترین بروز استعداد ناب در اطرافش باشدپشت نقاب غایب بودن، دائماً

چارلی کوهن براي نخستین بار در زندگی اش سوار اسب شده بود، و اصالً در وضعیتی نبود که از 

کناره گرفتن از جاده شاید ایمن تر بود ولی او عجله داشت و از خود می . این تجربه لذت ببرد

او خبر چند . ا ترك می کنند، و یا باید احتماالً چندین روز صبر کندپرسید که آیا هواپیماها کشور ر

برنامه را پیش از آمدنش شنیده بود، و اکنون ولع آن را داشت پیش از آن که دیگر استعدادیابان 

چیزي نه –یک شعبده باز جالب در هاوانا بود . آن ها را به چنگ آورند، آن ها را مال خود کند

و یک بابایی هم در مدرس که می –به نظر می رسید کار آن مرد درست باشد خیلی متفاوت، اما 

–شد در بیست نقطه بدنش خنجر فرو کرد، نه مثل دیگران پونز، بی آن که یک قطره خون بچکد 

برنامه اي بسیار تأثیر گذار، اگر صحتش ثابت می شد چرا که او مدت ها بود که به ادعاهایی عجیب 

در –اما او همیشه خوش داشت نگاه دقیقی بیاندازد . مت بشر عادت کرده بودو غریب در مورد عظ

.واقع، او مصمم بود تا زمانی که قلبش اجازه می داد نگاه کند و حتی شاید اندك زمانی بیشتر
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موسیو آنتوان محکم روي اسبش نشسته بود، و با طیب خاطر داشت با سه تکه سنگ تردستی می 

براي امر محال، براي مهارت مطلق و بی همتا در او فروکش کرده بود، و او به نوعی، اشتیاق. کرد

صرفاً خوشحال بود که زنده است چرا که یاد گرفته بود زندگی به خودي خود شعبده دشواري 

است، کاري سخت است که آدمیان چندان خوب از پسش بر نمی آیند، و در آخر همگی شکست 

.می خورند

مرگ چیست؟ چیزي نیست جز ": حالی که به آسمان نگاه می کرد گفتاوله ینسن عروسک در 

".نداشتن استعداد

.دلقک نوازنده داشت با ویولون مینیاتوري اش یک آهنگ یهودي غمگینانه می زد

.پایان
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